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Abstract 

The purpose of the study is to examine what effects the law has on principals’ approaches to 

mandatory reporting of child maltreatment (Social Services Act 14:1§). Moreover, the aim is 

to study if the regulation gets the impact intended. To respond to the purpose, legal science 

methods in the form of sociology of law were employed aided by qualitative semi-structured 

research interviews. The interviews comprised six principals in six different schools in the 

Stockholm area. The interviews were analyzed based on sociology of law theory, earlier 

research and relevant regulations in social law. The outcome indicates that principals’ 

understanding of the intentions behind mandatory reporting of child maltreatment is limited in 

some aspects. There is a difference between the interviewed principals’ official approaches 

and how they answer that they apply mandatory reporting in practice. When deciding how to 

apply the mandatory reporting, the child’s best interest is weighed against the parents’ right 

not to be reported to the authorities unless there is a real concern in the child. The principals 

suggest that in situations when a report does not lead to action, the reporting creates a bad 

relationship between the parents and the school.  According to the principals, these situations 

affect the children and their wellbeing. 
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1. Inledning  

Skolan är en arena där barn och unga befinner sig under en stor del av uppväxten. De vuxna 

som arbetar där har därmed, utöver vårdnandshavarna, en unik insyn i barn och ungas liv. 

Skolpersonalen kan därför vara de som upptäcker eventuella missförhållanden som gör att 

barn riskerar att fara illa.  

Enligt 14 kap 2 § andra stycket Socialtjänstlagen (2001:453) – SoL, är myndigheter vars 

verksamhet som berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, 

annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården skyldiga 

att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 

anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är 

verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller 

annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område.   

Ungefär 30 procent av alla anmälningar om oro för barn som kommer till socialtjänsten 

kommer från skolan (Cocozza, 2007). Trots detta visar forskning att det finns en osäkerhet 

bland pedagoger inom skolan kring vad anmälningsplikten egentligen innebär i praktiken 

(Olsson, 2009). Att som anställd på en skola anmäla oro för ett barn är dessutom ofta 

förknippat med obehag och inte sällan med dubbla känslor inför om anmälan kommer att leda 

till en förbättrad situation för barnet (Olsson, 2009). De svårigheter som anmälningsplikten 

för med sig inom skolvärlden har uppmärksammats även i den internationella forskningen (se 

t.ex. Valkyrie, Creamer & Vaughn, 2008; Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg, 1995). 

Socialtjänstlagens anmälningsplikt innebär ett personligt ansvar för den som känner till 

omständigheterna om barnet, men i många skolor är det rutin att det är en rektor som står för 

anmälan (Olsson, 2009; Socialstyrelsen, 2005). Rektorer är alltså i praktiken de som ställs 

inför de frågor som rör anmälningsplikten och på vilket sätt skolan ska förhålla sig till den. 

Man kan dessutom anta att rektorerna känner till lagstiftningen väl. Rektorers inställning till 

anmälningsplikten och deras tolkning av de regler som finns är därför intressant att belysa.  

Hur anmälningsplikten fungerar i praktiken har stor relevans för socialtjänstens 

barnavårdsarbete och möjligheten att uppfylla kraven på ”barnets bästa” enligt 1 kap 2 § SoL.  

Uteblivna anmälningar innebär en risk att barn far illa eller i vart fall att utredningar inleds i 
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ett allvarligare skede. Att anmälningsplikten efterföljs är därmed centralt för att socialtjänsten 

ska kunna fullfölja sitt uppdrag att ansvara för att barn inte ska fara illa.  

1. 1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att genom kvalitativa intevjuundersökningar med rättssociologisk 

ansatts studera vilken verkan som rätten har på rektorers förhållningssätt till 

anmälningsskyldigheten i 14:1 SoL samt att belysa om anmälningsskyldigheten tycks ha de 

verkningar som rätten avser.  

Frågeställningarna är följande: 

- Vad har rektorerna för inställning till anmälningsplikten? 

- Hur tillämpar rektorerna anmälningsplikten? 

- Hur beskriver rektorerna effekterna av anmälningsplikten? 

1. 2. Förförståelse 

Jag har innan studien haft en relativt god kunskap om anmälningsskyldigheten inom skolan 

och vad den rättsliga regleringen kring anmälningssplikten innebär. Jag har tillföljd av att 

anhöriga jobbar både inom skolan och inom socialtjänstens område mött den frustration som 

jag uppfattat finns inom båda dessa områden. Frustration över vad som ska anmälas, när och 

hur samverkan egentligen fungerar mellan skola och socialtjänst. Min förståelse för 

anmälningsplikten är därmed att jag uppfattat en svårighet kring hur den ska tolkas och på 

vilket sätt som man ska tillämpa den inom skolan. 

1. 3. Avgränsning och begreppsdefinitioner 

Socialtjänstens ansvar för barn och dess barnskyddsarbete är ett stort område där en mängd 

olika aktörer påverkas och verkar. I SoL 14:1 § framgår att var och en som får kännedom om 

att ett barn riskerar att fara illa bör anmäla detta till socialnämnden. De som verkar inom en 

verksamhet som berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

kriminalvården skall anmäla detta till socialnämden. Även enskilda verksamheter räknas in i 

anmälningskyldigheten. Man skulle kunna belysa anmälningsplikten på en mängd sätt. 

Socialtjänstens ansvar för barn och deras övergripande arbete med barn som riskerar att fara 

illa, är beroende av allmänheten och anmälningskyldiga för att få kännedom om att barn i 

samhället riskerar att fara illa.  
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Jag har valt att i min studie fokusera på anmälningsskyldigheten inom skolan. Även 

anmälningsskyldigheten inom skolan skulle kunna belysas på flera sätt, t.ex. genom 

undersökningar av hur riktlinjer utarbetas inom skolan eller genom att undersöka samverkan 

mellan socialtjänst och skola. Även på vilket sätt Skollagen (2010:800) påverkar anställda 

inom skolan skulle kunna vara av intresse att belysa. Då det finns en mängd olika 

anställningsformer och positioner inom skolan som skulle kunna ha olika syn på 

anmälningsplikten och dess förfarande har jag valt rektorer som intervjupersoner. Detta för att 

jag vill att de som ska uttala sig om anmälningspliktens verkningar har så goda kunskaper om 

lagregleringen som möjligt. Tidigare forskning visar att en anledning till osäkerheten kring 

anmälningsplikten inom skolan, är bristande kännedom om lagen. Därmed skulle en studie av 

dem som kan antas känna till anmälningspliktens rättsliga reglering kunna visa på intressanta 

resultat.  

Jag kommer i studien inte att göra varken en rättsdogmatisk eller en teleologisk utredning, då 

jag anser att gällande rätt och anmälningspliktens syfte redan finns väl beskrivet i tidigare 

forskning och statliga utredningar. Jag kommer däremot att i min bakgrund till studien 

sammanfatta anmälningsskyldighetens gällande rätt och anmälningsskyldighetens syfte för att 

kunna studera vilken verkan som rätten har på rektorers förhållningssätt till 

anmälningsskyldigheten i 14:1 SoL samt att belysa om anmälningsskyldigheten tycks ha de 

verkningar som rätten avser.  

Elevhälsoteam är en grupp som i de flesta skolor består av skolans ledningsgrupp, vilket ofta 

är rektor, biträdande rektor, psykolog, skolkurator, skolsyster och specialpedagog. Denna 

grupp är skolan skyldig att ha och dess förekomst är till för att underlätta för lärare i 

komplicerade elevärenden. Elevhälsoteam, EHT, kan se olika på olika ut skolor men ser i 

”mina rektorers skolor” ut på detta sätt. 

Inställning till anmälningsplikten kan beskrivas som rektorns syn på anmälningspliktens 

olika delar när det gäller plikten att anmäla. Formuleringen avser vidare hur rektorerna 

uppfattar lagregleringens syfte och hur de själva beskriver pliktens påverkan på 

anmälningsbenägenheten inom skolan. 

Tillämpning av anmälningsplikten kan beskrivas utifrån vem som är ansvarig inom skolan 

för att anmälningar görs, hur det praktiskt går till kring ett anmälningsförfarande och hur de 

tolkar lagstiftningen. 
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Med effekter av anmälningsplikten avses rektorernas beskrivningar av vad som händer när 

en anmälan görs eller inte görs. Hur reagerar föräldrar, barn och personal inom skolan när en 

anmälan görs? Vad ser de för resultat av anmälan och vilka insatser uppfattar de att 

socialtjänsten sätter in/inte sätter in? 

Jag kommer att i min studie använda mig av begreppen anmälningsplikt och 

anmälningskyldighet synonymt. Detta för att begreppen används på detta sätt i litteratur, 

forskning och i praktiken. 

Med rätten menas det samlade system av formellt antagna regler för samhället, de instutioner 

som i sista instans har ansvaret för tillämpnigen av dessa regler eller för kontrollen av att de 

efterlevs, samt icke formellt antagna regler baserade på icke skriven lag som har status som en 

del av rättssystemet. Denna definition baseras på Mathiesens (2005) beskrivning av rätten då 

begreppet framförallt används i de teoretiska analyser av resultatet som ingår i studien. 

2. Rättslig reglering, historik och tidigare forskning 

Bakgrunden till studien är disponerad i fyra olika delar där rättslig reglering, historik och 

tidigare forskning sammanvävs. Dessa olika delar kräver denna sammanvävning, eftersom de 

är tätt sammanknutna. De olika delarna är; socialtjänstens ansvar för barn, barnavårdstratten – 

målgrupp och riskbedömning, anmälningar till socialtjänsten och anmälningsskyldigheten 

inom skolan. 

2. 1. Socialtjänstens ansvar för barn 

Det är vårdnadshavarna som har det primära ansvaret för sina barn, det framgår av 

Föräldrabalken (1949:381). Det yttersta ansvaret för barn vilar dock på kommunerna genom 

socialtjänsten (SoL 5:1). Samhällets ansvar är därmed biträdande till föräldrarna och det är 

först när vårdnadshavare brister i omsorgen som samhällets ansvar för barn aktualiseras 

(Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). 

När det finns en påtaglig risk för att ett barns (upp till 18 år) hälsa och utveckling skadas 

genom fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet ska barnet beredas vård enligt 1 och 2 §§ lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU). Vård ska också beslutas om en ung person 

(upp till 20 år) utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk 
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av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende (1 och 3 §§ LVU).  

Att ansöka hos domstol om vård enligt LVU är dock den yttersta utvägen för socialtjänsten 

och får enbart användas om behoven inte kan tillgodoses på frivillig väg. Insatser inom 

socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller 

hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL. Insatserna ska präglas av respekt för den 

unges människovärde och integritet (1 § LVU). Genom den socialtjänstlag som trädde i kraft 

1982 ersattes de tidigare vårdlagarna – barnavårdslagen, nykterhetvårdslagen och 

socialhjälpslagen – med en lagstiftning som var gemensam för hela vårdområdet. Tillkomsten 

av SoL innebar ett uppbrott från en tidigare syn på de människor som av olika orsaker 

behöver samhällets hjälp. Ett grunddrag i den nya lagstiftningen var således tilltron till 

människans egen förmåga att påverka sin egen situation (Norström och Thunved, 2010, s. 37). 

Den svenska barnavården kan beskrivas som en familjestödsorienterad barnavård med 

anmälningsplikt enligt Wiklund (2006), där fokus ligger på att tillsammans med barnet och 

dess familj lösa problem som kan uppstå inom den. Socialtjänstens fokus bör ligga på stöd till 

familjer med hjälp av frivilliga insatser. När vårdsnadshavare brister i omsorgen kan, om det 

finns grund för det, kommunen ingripa och överta ansvaret från föräldrarna. Därmed kan inte 

den svenska barnavården endast ses som familjestödsorienterad utan också med ett visst mått 

av tvång och kontroll där anmälningsplikten skapar en stor del av detta kontrollsystem (ibid.). 

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda en utredning om sådant som kommer till nämndens 

kännedom som kan föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL). När utredningen 

rör ”underårigs skydd eller stöd” får socialnämnden ta de kontakter som krävs för att bedöma 

behoven (11 kap. 2§ SoL). Detta gäller oberoende av vad vårdnadshavarna anser. Barns 

behov av skydd går således före föräldrars rätt till integritet (Sundell, Egelund, Andrée 

Löfholm & Kaunitz, 2007). Några väsentliga formella krav på barnavårdsutredningar är att 

utredningar ska bedrivas skyndsamt, inte ska var mer omfattande än nödvändigt, de ska vara 

allsidiga och opartiska samt dokumenteras. Barn som fyllt 15 år ska också ha rätt att föra sin 

talan och yttra sig om utredningen samt att yngre barn bör höras. Detta regleras av SoL (11 

kap. 2 §), Förvaltningslagen (1986:223) och Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2006:12 

/S/). 

Regeringen framförde i förarbetet till förändringen av SoL (prop. 1996/1997:124) i slutet av 

1990-talet att det krävs att den som är anmälningspliktig känner till bestämmelserna och hur 
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de ska följas för att de ska kunna följa det uppdrag som följer av bestämmelserna. Regeringen 

menar att det saknas kunskap och rutiner för hur man ska gå till väga i det enskilda fallet:  

”Det är därför av största vikt att information och utbildning lämnas till alla 

yrkesverksamma som berörs av skyldigheten att anmäla misstankar om att barn och 

unga kan riskera att fara illa och att metodfrågor får en framträdande roll.” 

(1996/1997:124 s. 107).  

Regeringen understryker vikten av socialtjänstens allmänna skyldighet i 3 kap 1§ SoL att 

informera om sin verksamhet.  

I 5 kap 1a § SoL framgår att socialnämnden i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska 

aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Socialtjänstens har därmed huvudansvaret 

för, att i enskilda ärenden som rör barn som riskerar att fara illa, initiera och sammankalla till 

samverkan med exempelvis skolan. Även skolan har ett samverkansansvar enligt 29 kap 13 § 

Skollagen, men detta samverkansansvar är inte ett förstahandsansvar, det åligger som ovan 

nämnts socialtjänsten. Det ska tilläggas att det föreslås (SOU:2010:95) att 

samverkansansvaret för skolan ändras så att det tydliggörs att socialtjänstens initiativ för 

samverkan inte krävs (Leviner, 2011). 

Det finns enligt Leviner (2011) en flytande gräns mellan socialtjänstens frivilliga insatser och 

de insatser som socialtjänsten kan utföra med tvång, eftersom socialtjänstens arbete ska 

utföras med respekt mot barnet och dess vårdnadshavare. Detta med utgångspunkten att 

socialtjänsten i den mån det är möjligt ska erbjuda frivilla insatser i barnavårdsärenden. Dock 

kan socialtjänsten med stöd av LVU ansöka hos socialnämnden om tvingande åtgärder när 

detta kan anses lämpligt. Därmed kan frivilliga insatser från socialtjänsten ibland påstås vara 

villkorade och indirekt tvingande. Leviner menar vidare att rättskällorna inte ger någon 

vägledning i hur socialtjänsten på ett tydligt sätt ska förhålla sig till denna motstridighet, då de 

råd och stöd för rättstillämpningen betonar både att utredningar om barn inte ska göras mer 

omfattande än nödvändigt, men samtidigt med barnets bästa som grund.  

Socialtjänstens barnavårdsarbete ska ha barnets bästa i fokus. Leviner tar upp problematiken 

med barnets bästa och att det inte finns en precisering av denna innebörd. Utifrån 

Barnkonventionen uttalas att barnets bästa ska tolkas utifrån två perspektiv – det objektiva 

och det subjektiva. Det objektiva ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och det 

https://lagen.nu/2001:453#K5P1aS1
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subjektiva perspektivet på det som barnet själv ger uttryck för, alltså barnets vilja och 

inställning. När barnets bästa infördes i SoL angavs att det inte är givet över tid, vad som kan 

kallas barnets bästa eftersom begreppet är relativt och betyder olika saker för olika människor 

beroende på hur barnets behov uppfattas (Leviner, 2011). Vidare tar Leviner upp liknande 

resonemang utifrån förarbetena (Prop. 2002/03:53) till införande av barnets bästa i LVU, 

Barnkommiténs betänkande (SOU 1997:116) och Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2006) för handläggningen i barnärenden. Leviner beskriver därmed att det sammantaget kan 

konstateras att det saknas en närmare precision om vad barnets bästa är. En precision av 

begreppet barnets bästa skulle motverka en eftersträvad flexibilitet vad gäller utformandet av 

barnets bästa. Det tycks råda konsensus om att det bästa sättet att bemöta barn och utgå från 

barnets bästa är genom ett objektivt perspektiv och ett subjektivt perspektiv (Leviner, 2011). 

2. 2. Barnavårdstratten – målgrupp och riskbedömning 

Det saknas som jag ovan nämnt en entydig beskrivning av vilka barn och ungdomar som ingår 

i socialtjänstens målgrupp och vad som egentligen avses med begreppet ”barn som far illa”. 

Därmed blir socialarbetarnas riskbedömningar avgörande under barnavårdsutredningar 

(Sundell et al., 2007). Begreppet barnavårdstratten är en vanligt förekommande 

förklaringsmodell som används för att beskriva på vilket sätt inkomna anmälningar sorteras 

och kategoriseras. Barnavårdstratten beskriver skillnaden mellan antalet barn som anmäls – i 

den vida delen av tratten – och antalet barn som slutligen bereds vård eller insatser. Utmed 

den alltmer avsmalnande tratten ”försvinner” en avsevärd andel barn och ungdomar via olika 

utsorterande procedurer som finns inom barnavårdssystemet. Tratten illustrerar alltså att det är 

förhållandevis få barn som förmedlas hjälp av de som anmäls (Wiklund 2006). Studier från 

Storbrittanien (Gibbons, Conroy & Bell, 1995) och jämförelser mellan USA, Kanada, 

Australien och Storbrittaninen (Parton, Thorpe & Wattam, 1997) visar att skillnaden mellan 

trattens vidare del och smalare del är ansenlig. Av Wiklunds avhandling från 2006 framgår att 

två tredjedelar av alla de anmälningar som inkommer till socialtjänsten inte leder till 

utredning. Detta är enligt Wiklund jämförbart med andra internationella studier. Wiklund har i 

en delstudie av sin avhandling undersökt omfattningen och karaktäristik hos 

barnavårdsanmälningar. Detta med hjälp av enkätundersökningar i 100 mellanstora 

kommuner i Sverige (Wiklund, 2006). Även Cocozza har i en avhandling från Linköpings 

universitet 2007, undersökt bland annat hur många anmälningar som leder till insaster. Denna 

undersökning utgjordes av en akt- och register-undersökning med anmälningar som inkom 

under 1998 till Linköpings kommun. Cocozza studerade alla anmälningar som inkom och 
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följde dessa tills ett beslut fattats. Resultatet av andelen anmälningar som leder till insats är 

likvärdigt med både Wiklunds och andra internationella studier (Gibbons et al., 1995 & 

Parton et al., 1997). 

Både Cocozza (2007) och Wiklund (2006) utgår från Bronfenbrenners ekologiska perspektiv 

som teoretiskt analysverktyg. Denna teori kan kort beskrivas som en teori som utgår från att 

övergripande (makro) nivåer i samhället påverkar vilka och i vilken utsträckning barn blir 

utsatta för vanvård eller i svensk mening ”kan riskera att fara illa”. Därmed undersöker de 

både om de anmälningar som inkommit till socialtjänsten kan kopplas till socioekonomisk 

och demografiska faktorer. Wiklunds studie av barnavårdsanmälningars påverkan av 

strukturella skillnader mellan kommuner har visat att det finns en låg predicering mellan 

strukturella skillnader och mängden anmälningar. Slutsatsen kring detta är att de anmälningar 

som inkommer har en relativt låg allvarlighetsgrad och därmed inte alltid kan sammankopplas 

med hur många barn som egentligen riskerar att fara illa. Vidare påpekar Wiklund skillnaden i 

detta resultat mot andra liknande studier i till exempel USA där strukturella skillnader som 

bostadsområde och socioekonomisk bakgrund påverkar antalet anmälningar (i liknelse med 

det ekologiska perspektivet) och där anmälningar till den sociala barnavården mer är av 

karaktären misshandel och sexuellt utnyttjande. Den låga tröskeln in i den svenska sociala 

barnavården till följd av anmälningspliktens utforming leder därmed till att det kan vara svårt 

att utreda om strukturella skillnader har påverkan på antalet barn som far illa (Wiklund, 

2006). Cocozzas studie visade dock på en skillnad mellan högt socioekonomiskt belastade 

områden och de med lågt belastade områden. Andel anmälda barn i högt socioekonomiskt 

belastade områden var 4,3 procent av det totala antalet barn inom Linköpings kommun och i 

lågt belastade 2,3 procent. Cocozza fann ingen skillnad i vilka anmälningar som ledde till 

insatser utan dessa kunde sammankopplas med andelen anmälningar (Cocozza, 2007). 

Francesca Östberg har i sin avhandling ”Från anmälan till insats” (2010) från Stockholms 

universitet, instutionen för socialt arbete, studerat socialarbetares roll vid bedömning och 

beslutsfattande i barnavårdsutredningar. Detta gjordes med en kvantitativ enkätundersökning 

som kompletterades av telefonintervjuer för att förtydliga enkätsvaren. Östbergs resultat visar 

att det i sorteringsarbetet framgår att socialarbetaren är en ”gatekeeper” vars uppgift är att 

utifrån organisationens resurser och uppbyggnad fånga in rätt barn i barnavårdsprocessen 

(Östberg, 2010). Socialarbetarens roll som ”gatekeeper” innebär att utifrån riskbedömningar, 

bedöma och föreslå lösningar utifrån sina expertkunskaper. Detta kopplat till vilket 

handlingsutrymme den enskilde socialarbetaren har inom organisationen (Östberg, 2010). 
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Enligt Östeberg leder 70 procent av anmälningarna till socialtjänsten inte till någon utredning, 

vilket därmed är ungefär samma resultat som annan tidigare forskning visat. Därmed sorteras 

en stor del av de anmälningar som inkommer till socialtjänsten bort till följd av olika 

behörighetskriterier. Dessa, menar Östberg, görs utifrån olika nivåer där handlingsutrymmet i 

det direkta mötet med klienten ligger på den första nivån. Den andra nivån är lagstiftningens 

styrning och den svenska socialpolitiken där barnavården innefattas. Ytterligare 

påverkansfaktorer är samhällsnormer, förväntningar från omgivningen på organisationen 

(socialtjänsten) och lokala arbetsplatskulturer (Östberg, 2010). 

2. 3. Anmälningar till socialtjänsten 

Det finns i nuläget inte någon nationell statistik kring anmälningar till socialtjänsten, vilket 

gör att sådana undersökningar är svåra att genomföra. Socialstyrelsen arbetar dock med att 

utveckla möjligheterna att samla in sådana uppgifter från kommunerna (Socialstyrelsen, 

2009). 

Anmälningar till socialtjänsten ska göras om något framkommer som gör att denna myndighet 

kan behöva ingripa till barns skydd. Detta kan vara brister som antingen är kopplade till 

barnet hemmiljö eller till barnets eget beteende som göra att barnet riskerar att fara illa och att 

det därmed kan finnas anledning för socialtjänsten att ingripa, i sista hand med stöd av LVU. I 

en proposition från 2002 (Prop. 2002/03:53) framkom det att det är av stor vikt att det finns en 

gemensam syn på vad som ska anmälas, var på det ställdes upp ett antal situationer där barn 

riskerar att fara illa. Dessa uppställdes för att kunna fungera som verktyg och handledning för 

den som är anmälningspliktig. Nedan följer delar av dessa beskrivningar där preciseringar och 

konkreta exempel utelämnats. Vad gäller brister i omsorg så finns inte mer beskrivet än vad 

som framgår nedan. Detta begrepp är svårdefinierat och intervjupersonerna i studien tar upp 

den definition som en svårighet. 

”Situationer när ett barn riskerar att fara illa kan vara t.ex. när barnet utsätts för 

fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att 

tillgodose barnets grundläggande behov… 

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

eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd…  

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

nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt 
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lidande. Även en enstaka allvarlig företeelse kan innebära att ett barn riskerar att fara 

illa… 

Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som 

påtvingas ett barn av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen 

utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den personens behov, att 

handlingen kränker barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en 

handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat 

samtycke till… 

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

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

eller ingriper barnets personlighet… 

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

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

skydd och husrum, tillsyn, förebyggande hälsovård, medicinsk vård inklusive tandvård 

samt skydd mot olycksrisker eller skadlig exponering. Till skadlig exponering räknas 

t.ex. att återkommande vara utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer med 

droganvändning eller hög alkoholkonsumtion… 

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

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

fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses…” (Prop. 2002/03:53, s. 

47 ff.) 

I anglosaxiska länder är de flesta anmälningar kopplade till misshandel och försummelse av 

barn. I Sverige är det proportionellt sätt betydligt färre som anmäls av den orsaken. I Sverige 

är de vanligaste anmälningsorsakerna istället ungas kriminalitet och konflikter i familjen 

(Östberg, 2010; Cocozza, 2007; Wiklund, 2006). Östberg och Wiklunds forskning visar att 

anmälningarna oftast kommer från polisen, tätt följt av anhöriga eller grannar och skolan som 

tredje vanligaste anmälningskälla. Cocozza finner däremot att skolan anmäler som andra 

vanligaste källa (29% av de studerade fallen) och även hon finner att polisen är den vanligaste 

källan (35 % av de studerade fallen). Därmed visar forskningen i vilken utsträckning skolan 

bidrar till de anmälningar som inkommer till socialtjänsten.  

I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till SoL står det att:  

”Socialtjänsten ska på demokratin och solidaritetens grund främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
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samhällslivet. Under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser.”  

Anmälningsplikten kan ses som en del i denna strävan, liksom i kommunens yttersta ansvar 

för barn. 

Wiklund (2006) har funnit att de kommuner som samverkar med skola har färre anmälda 

ungdomar. Wiklund menar att omotiverade anmälningar sorteras bort under sådana 

samverkansformer. Han understryker därmed vikten av vidare studier kring samverkans 

betydelse för identifiering av utsatta barn och ungdomar. Detta eftersom en högre andel 

anmälningar är något som kan tänkas vara syftet med samverkan och anmälningskyldigheten 

för att så tidigt som möjligt i processen fånga in de som kan tänkas fara illa (Wiklund, 2006). 

Skyldigheten att anmäla oro för barn till socialtjänsten inträder redan vid misstanke om att ett 

barn riskerar att fara illa. Det behöver alltså inte finnas styrkta uppgifter på att den misstanke 

som finns verkligen existerar. Det är alltså inte fel att anmäla i sitiuationer när det finns 

osäkerhet kring om den oro som finns verkligen är riktig (Leviner, 2011). Det har betonats i 

förarbeten att obestyrkta uppgifter som tyder på att barn kan vara i behov av stöd och hjälp 

från socialtjänstens sida ska anmälas (Prop. 1996/97:124, s. 106). Det är socialtjänsten som 

ska utreda om den oro som föreligger verkligen är riktig. En anmälan får därmed inte bli 

föremål för bedömming och värdering av den enskilde anmälaren utan ska göras genast och 

det är sedan socialtjänsten som bedömmer om en verklig oro föreligger (Leviner, 2011). 

Den som underlåter att anmäla oro för att barn riskerar att fara illa kan ytterst bli dömd för 

tjänstefel enligt Brottsbalken (1962:700) 20 kap 1 §. Detta skulle kunna bli aktuellt om man 

som enskild anmälningspliktig underlåter att anmäla en situation som man borde kunnat 

uppmärksamma. Däremot finns det inga prejudicerade domar kring underlåtenhet att anmäla 

oro för barn. Dock finns en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för västra Sverige (B 4761-

09) där en socialtjänsteman och enhetschef dömdes till tjänstefel för att de underlät att ansöka 

om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare (1988:870), LVM. 

Den unga man som det ansågs att man borde ansökt om beredande av vård för, avled av en 

överdos.  
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2. 4. Anmälningsskyldigheten i skolan 

Forskning visar att anmälningspliktiga inom skola och förskola endast anmäler 30-40 procent 

av de anmälningspliktiga fallen (Olsson, 2009, sid. 192; Sundell et al, 2007). Några 

förklaringar till detta är enligt forskningen att många av de anmälningspliktiga saknar 

kunskap om gällande lagstiftning och dess tillämpning (Olsson, 2009). Även rädsla och 

osäkerhet över hur man ska hantera det som upptäcks i skolan och hur detta ska tolkas är en 

faktor till att anmälningspliktiga i lägre grad anmäler (Olsson, 2009; Abrahams, Casey & 

Daro, 1992). 

Vidare framgår av tidigare forskning att otillräcklig kunskap om och bristande tillit till 

socialtjänstens arbete påverkar anmälningsfrekvensen negativt (Svensson & Jansson, 2008; 

Sundell, 1997; Crenschaw et al., 1995). Ytterligare skäl att inte anmäla har bl.a. visats vara 

rädsla för personligt obehag men också lojalitet med föräldrar och en tro att det är bättre att 

hjälpa barnet i den egna verksamheten, än att anmäla, utifrån negativa erfarenheter av 

socialtjänstens insatser vid tidigare anmälningar (ibid.) Även brister i arbetsledning, rutiner 

och internt stöd inför, vid och efter en anmälan; bristande återrapportering från socialtjänsten; 

kontakt i övrigt med socialtjänsten i pågående ärenden; dålig samordning i synsätt och rutiner 

mellan skola och socialtjänst är skäl till att anmälningspliktiga inom skolan inte anmäler 

(Olsson, 2009). 

Faktorer som ökar sannolikheten att misstankar anmäls är att anmälaren tränats i att identifiera 

barn som far illa, har en högre utbildning och lång arbetslivserfarenhet samt har egna barn 

(Abrahams et al., 1992). Den enskildes uppfattning om att anmälan till social barnavård anses 

gynnsam för barnet höjer också anmälningsfrekvensen (Zellman, 1990). 

I ”Utredningen om utsatta barn i skolan” (SOU 2010:95) tas anmälningsplikten i skolan upp 

som ett problemområde där det finns svårigheter för de anmälningspliktiga i olika avseenden. 

Utredningen bottnar i en kommunundersökning i åtta kommuner i Sverige. Där intervjuades 

bland annat lärare, specialpedagoger och rektorer i grundskolan tidigare del. I denna 

intervjuundersökning framgick att verksamma inom skolan eftersökte en större utbyggnad av 

socialtjänstens arbete med frivilliga insatser, då det idag är ett stort glapp mellan tvingande 

insatser och frivilliga åtgärder. Stödverksamhet eftersöks därför till skolan för att hjälpa 

familjer som tillfälligt behöver stöd och där de problem som finns är övergående. 
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Idag skiljer många i skolan på anmälningar och ansökningar till socialtjänsten, där skolan 

anser att ansökningar är de som görs tillsammans med, eller efter kommunikation med 

föräldrarna. I utredningen utryckttes: 

”Det bör dock betonas att formellt gör skolan en anmälan och föräldrar en ansökan, 

oaktat vad skolan väljer att benämna det som.”(SOU 2010:95, s. 194)    

Vidare beskriver verksamma inom skolan att det är enklare att agera när barnen har synliga 

bevis som blåmärken och andra fysiska skador. Då finns rutiner för anmälan och 

tillvägagångssätt vid förfarandet. Däremot är de mer osäkra när de känner en allmän oro för 

att barnet far illa (SOU 2010:95). Det finns också en avsaknad av kunskap om 

rättstillämpningen bland de verksamma pedagogerna inom skolan och på vilket sätt man som 

anmälare ska gå till väga. Det är därför inte alltid känt att vissa akuta situationer kräver ett 

särskilt tillvägagångssätt. Det gäller framför allt vid misstanke om misshandel eller övergrepp 

i hemmet eller vid hedersrelaterat våld. Då bör föräldrarna inte informeras om att en anmälan 

görs. Allra först måste barnet eller ungdomen få ett omedelbart skydd (ibid.). Flera berättelser 

från personer verksamma inom skolan tyder på att socialtjänsten och skolan inte fullt ut har 

insikt i varandras uppdrag och att det lätt uppstår missförstånd (ibid.) 

3. Teoretiska perspektiv 

Min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt kommer att vara ett hermeneutiskt synsätt. Detta 

synsätt syftar till förståelsen av en texts mening (Larsson, 2005, sid. 93), och i mitt fall av 

transkiberade intervjuer. Enligt det hermeneutiska synsättet påverkas vår förförståelse av ett 

visst fenomen eller problem av på vilket sätt vi ser på det utvalda fenomenet (Larsson, 2005, s 

93). Enligt Kvale (1997) är den s.k. hermaneutiska cirkeln en process av förståelsen av en text 

och dess mening. Textens helhet skapas av dess delar i form av delteman. Därmed krävs ett 

studium av textens delar. När dessa studeras framkommer delarnas mening för den som 

studerar dem. Därmed kan helheten påverkas av den förståelse som man fått av delarna. 

Genom denna växelverkan uppstår en ”cirkularitet” mellan textens delar och textens helhet, 

eftersom min förståelse för delarna påverkar min syn på helheten och så vidare. Denna 

process upphör då förståelsen för helheten eller delarna inte längre leder till en förändring av 

förståelsen av någon annan del av texten. En giltig mening, fri från motsägelser, kan då sägas 

uppstå (Kvale, 1997, s. 49-53). 
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Då jag kommer analysera mitt resultat utifrån en rättssociologisk teori, genom tidigare 

forskning och gällande rätt kommer mitt arbete vara deduktivt. 

3. 1. Rättssociologi som teoretisk utgångspunkt 

I min studie kommer jag använda mig av rättssociologisk teori. Rättssociologi omfattar teorier 

och metoder för att beskriva och analysera rättsliga sammanhang, orsaker och konsekvenser 

(Hollander & Alexius Borgström, 2009).  

”Utifrån teorier om förhållandet mellan staten och rätten kan intentioner med och 

effekter av socialrättslig lagstiftning analyseras och klarläggas för att t.ex. svara på 

frågor om lagstiftningen bidrar till att göra människors levnadsvillkor mer jämlika och 

trygga.” (s. 50) 

Jag har valt att använda mig av vissa aspekter av Thomas Mathiesens (2005) teorier om 

rätten. Anledningen till det är att denna teori hjälper mig att besvara mina forskningsfrågor 

vid en analys av det resultat jag har fått fram av mina intervjuundersökningar. Min studie 

syftar till att undersöka vilken verkan rätten har på rektorers förhållningssätt till 

anmälningsplikten i socialtjänstlagen samt om anmälningsskyldigheten i SoL 14 kap 1 § får 

de verkningar som rätten avser. Därmed lämpar sig denna teori väl för mitt analysarbete.  

Mathiesen strävar efter en helhetssyn där han ställer upp tre frågeställningar: 1) 

samhällsförhållandenas inverkan på rätten, 2) rättens inverkan på samhället och 3) rätten och 

samhället i växelverkan. Han menar att man med hjälp av dessa tre frågeställningar kan 

beskriva rättsystemet och vad som påverkar detta (ibid.).  

Samhällsförhållandens inverkan på rätten kan förklaras genom olika påverkansfaktorer som 

kan uppstå i samhället, exemeplvis genom normförändringar som blir starkt förankrade i 

samhället. Dessa normer påverkar i sin tur på vilket sätt lagstiftingen tar sig uttryk. Ytterligare 

faktorer kan vara opinioner som uppstår till följd av specifika händelser eller andra 

förhållanden som leder till en påtryckning från samhället över hur rätten ska se ut. Även 

materiell förändring i samhället, såsom teknikutveckling kan komma att påverka rättens 

utforming (ibid.). Rättens inverkan på samhällsförhållanden kan förklaras i form av om 

rättens verkningar får de konsekvenser som rätten avser (se vidare nedan). Den tredje 

frågeställningen är rätten och samhället i växelverkan. Denna växelverkan uppstår när 

samhällförhållanden påverkar rätten till följd av opinioner eller normförändringar. Rätten 
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påverkas och lagar stiftas, till följd av detta påverkar sedan rättens förändring olika 

samhällsförhållanden (ibid.).  

Jag har valt att inrikta mig på en av de frågeställningar som Mathiesen tar upp i sin teori om 

rätten. Rättens inverkan på samhällsförhållanden och Mathiesens teorier kring detta kan 

nämligen appliceras på det resultat jag fått i min studie. Jag har valt denna frågeställning ur 

Mathiesen teorier för att denna frågeställning tar upp samma frågeställning som mitt syfte, 

dvs. uppnås rättens syften?  

Mathiesen redogör för rättens åsyftade verkningar och menar då de verkningar som är uttalade 

i förarbeten och lagtext. Dessa åsyftade verkningar menar han kan vara svåra att få fram då 

det finns flera svårigheter kring rättens åsyftade verkningar. Ibland kan de åsyftade 

verkningarna saknas helt, i sökandet efter dessa verkningar finns det inget uttalat mål med 

lagregleringen. Ytterligare en faktor är att en lagreglerings åsyftade verkningar ofta är 

idealbilder av verkligheten där målet och lagens åsyftade verkning inte är reala mål (ibid.) Det 

kan därmed vara svårt att få klart för sig vad som är rättens åsyftade verkningar eftersom de 

ibland inte är uttalade. Om man analyserar förarbeten och lagtext kan man finna en åsyftad 

verkning, men den finns inte alltid uttalad. Det kan också vara så att rätten har olika åsyftade 

verkningar som motsäger sig och det finns ingen rangordning mellan dessa motsägande 

åsyftade verkningar (ibid.) 

Det krävs att man vet vad den åsyftade verkningen är för att ta reda på om den stämmer 

överens med de faktiska verkningarna av rätten, eftersom det inte per automatik blir som 

rättens avsikt är utan att det finns andra påverkansfaktorer. Rätten verkar i en social kontext 

som påverkar dess tillämpning, lagen fungerar inte i sig själv. Utan påverkas av olika 

samhällsförhållanden och de individer som ska tillämpar den (ibid.). Samhällsförhållandena 

kan vara politiska, ekonomiska eller normbundna. Förhållanden som påverkar på ett 

individplan kan vara tillämparens motivation att följa lagens intention. Hur individen tolkar 

regleringen kan göras medvetet eller omedvetet utifrån de föreställningar som individen har 

och har upplevt av lagens verkningar. Motivation att tillämpa en lag kan uppnås på olika sätt, 

antingen genom straffsanktioner eller genom positiv belöning (ibid.). 

För att rättens åsyftade verkningar ska kunna uppfyllas krävs kunskap om lagen och dess 

åsyftade verkningar hos den som tillämpar den. Därmed bör de som ska tillämpa den få tydlig 

information om innehållet. Mathiesen menar att denna information ofta förmedlas i olika led 

vilket leder till att delar av helheten försvinner vid överlämnandet av informationen. 
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Man kan se det som att de uttalade och tydliga åsyftade verkningarna är de som är intentionen 

av lagen och det som rätten anser är syftet med den. Detta uppnås, menar Mathiesen, endast i 

begränsad utsträckning. Rätten har därmed en mängd verkningar som inte är åsyftade. 

I min studie blir – ur detta perspektiv – den relevanta frågeställningen om intentionerna med 

anmälningsskyldigheten i SoL 14 kap 1 § får de verkningar som är avsikten. Dessa verkningar 

kommer att bedömas utifrån rektorernas förhållande till anmälningsplikten. 

3. 2. Alternativa teoretiska perspektiv 

Ett tänkbart teoretiskt perspektiv för min studie hade kunnat vara det ekologiska perspektivet 

som både Wiklund (2006) och Cocozza (2007) använder sig av. Här kan områdesmiljön ses 

som en påverkansfaktor som genererar sociala processer som söker sig ner till 

familjerelationen som i sin tur kan påverka situationen för, i detta exempel, barn och deras 

situation i familjen (Wiklund, 2006, s. 46). När det gäller min studie skulle detta kunnat 

kopplas till de anmälningspliktiga individer som följer de riktlinjer som finns för att fånga in 

barn som riskerar att fara illa. Socioekonomiska förhållanden hade kunnat vägas in som 

förklaringsmodeller för mängden anmälningar och vilka som anmäls. Då det ekologiska 

perspektivet rymmer en förklaringsmodell över hur man gör ur ett strukturellt perspektiv 

anser jag det bättre att analysera mitt material utifrån Mathiensens (2005) teorier om rätten, 

eftersom min studies inriktning lett till att jag inte samlat in material om skolans syn på 

föräldrarskap och i vilken utsträckning strukturella skillnader påverkar anmälningssituationen.  

En ytterligare möjlig teoretisk utgångspunkt för att angripa mina frågeställningar hade kunnat 

vara de organisatoriska modeller som Östberg (2010) använder sig av för att analysera de 

faktorer som påverkar och har betydelse på sorteringsarbetet i den sociala barnavården. Synen 

på föräldraskap har till stor del legat till grund för den gällande lagstiftningen kring den 

svenska barnavården (Östberg, 2010). Synen i samhället kan därför komma att påverka synen 

inom organisationen på vad som kan kallas ett gott föräldraskap. Därmed hade det kunnat 

vara ett lämpligt analysverktyg att undersöka skolans syn på gott föräldraskap och på vilket 

sätt detta skulle kunna påverka benägenheten att anmäla barn som riskerar att fara illa. 

Resultatet av studien visar på en stor skillnad mellan individer vad gäller bedömmningen av 

barnets bästa. Här skulle en organisatorisk analys av mitt material ha kunnat vara fruktbart, 

men då mitt bakgrundmaterial och mina frågeställningar är inriktade på den rättsliga 

tillämpingen faller den rättssociologiska teorin före den organisatoriska i detta sammanhang.  
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4. Metod 

4. 1. Sökprocess 

För att orientera mig i tidigare forskning på området har jag sökt efter kollegialt granskade 

artiklar i databaserna Libris, Academic Search Premier, Soc Index, ERIC och Pro Quest – 

Social Sciences Subject Area. I Libris har jag använt mig av sökorden Anmäl* AND Skol*. I 

de övriga databaserna har jag använt mig av sökorden: report* AND (child welfare) AND 

school* AND law*. Litteratur, utredningar och artiklar har vidare hittats genom läsning av 

referenslistor i den litteratur och forskning jag funnit kring ämnet. 

4. 2. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

”Validitet är, enligt vår uppfattning, det svåraste och samtidigt mest centrala problemet 

för den empiriska samhällsvetenskapen. Problemet är kroniskt och i princip olösligt 

eftersom det är en nödvändig konsekvens av att forskningen arbetar med både ett 

teoretiskt och operationellt språk: Frågorna och problemen formuleras på den 

teoretiska nivån medan undersökningarna genomförs på den operationella nivån.” 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 61) 

Min uppsats validitet beror på om den mäter vad den avser att mäta. Ett dilemma i 

sammanhanget är att intervjupersonerna är personer i en chefsposition där det finns tydliga 

ramar för vad de bör svara. Det kan finnas ”rätta” svar kring förhållandet till den rättsliga 

regleringen som rör anmälningsplikten i SoL. De svarande bör känna till sina åtaganden väl 

och jag kan ha fått formaliserade svar som egentligen inte är individernas attityder utan redan 

fastslagna åsikter som egentligen belyser det formella förhållningssättet till 

anmälningsplikten. För att lyckas med att få ärliga svar från de svarande har det därför varit 

av yttersta vikt att jag haft en väl formulerad intervjuguide. Validiteten i min studie kan till 

följd av detta bli lidande då det är svårt att veta om de svarande utryckt sin egen syn, skolans 

fastslagna policy eller ”det politiskt korrekta”. 

En reliabilitetsfråga som bör uppmärksammas är hur samspelet mellan mig som intervjuare 

och respondenten påverkat utfallet av intervjun (Esiasson et al., 2003). Då jag saknar tidigare 

erfarenhet av att intervjua riskerade jag i min roll som intervjuare att omedvetet leda samtalet 

i rikting mot min förförståelse kring ämnet.  

En oro jag haft är att respondenterna ska få uppfattningen att intervjun är någon form av 

”kunskapskontroll” och att mitt syfte skulle vara att ”sätta dit dem”- en sådan situation skulle 
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med största sannolikhet kunna ha påverkat respondenternas benägenhet att svara nyanserat 

och sanningsenligt. Detta skulle påverka uppsatsens reliabilitet och validitet. 

Generaliseringsanspråket i studien kan sägas uppnå analytisk generaliserbarhet. Min studie 

belyser de studerade rektorernas förhållningssätt. Detta kan jämföras med det 

generaliseringsanspråk som Schofield (1990, genom Kvale, 1997) beskriver som ”det som 

kanske kommer att finnas” där målet med studien blir att belysa och analysera ett fenomen 

som skulle kunna visa på hur det ser ut. En analytisk generaliserbarhet (jfr Kvale, 1997) ger 

dock en inblick i de intervjuades verklighet. Denna verklighet och deras syn på det 

förhållande som jag belyst kan därmed även finnas hos andra rektorer som ställs inför 

liknande situationer som intervjupersonerna. Eftersom alla inom skolan och rektorer ställs 

inför tillämpningen av anmälningsplikten kan det ändå sägas att resultatet och dess analys är 

av vikt för att belysa även andra rektorers situation och upplevelse av situationen.  

4. 3. Kvalitativ intervjuundersökning 

För att kunna ge en bild av rektorers förhållande till anmälningsplikten har jag genomfört 

kvalitativa intervjuundersökningar. Denna form av kvalitativa metod lämpar sig väl för att 

studera personers upplevelser av ett specifikt tema (Larsson, 2005; Kvale, 1997). 

Undersökningen kan därmed fånga respondenternas personliga erfarenheter och deras 

upplevelse av anmälningsplikten i SoL 14:1. Samtalsintervju-undersökningar har valts 

eftersom de ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade. Då jag saknar kunskap 

om hur rektorerna uppfattar sin värld och deras vardagliga erfarenheter lämpar sig 

samtalsintervjuer särskilt väl (jfr. Esaiasson et al., 2003) eftersom jag vill studera hur de 

förhåller sig till och vad som ligger till grund för hur de tolkar den rättsliga regleringen.  

Genom en rättssociologisk metod kan jag studera intervjuns resultat i relation till gällande 

lagstifting och lagstiftningens intentioner. Rättssociologins grund kan beskrivas som 

vetenskapen om samspelet mellan rätten och samhället (Hollander, 2009). Att sammanföra 

den rättssociologiska metoden där utgångspunkten ligger i att belysa ett fenomen ur ett externt 

perspektiv tillsammans med en kvalitativ intervjuundersökning kan möjliggöra en bild av 

företeelsen som dessa enskilda metoder var för sig inte kan belysa (Mathiesen, 2005). 

4. 4. Urval 

Urvalet av respondenter har gjorts genom ett strategiskt urval (jfr. Esaiasson et al., 2003). Jag 

har valt att de intervjuade ska vara verksamma inom Stockhoms stad. Utifrån Stockholms 
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stads hemsida, där alla Stockholmsskolor finns listade, har jag sedan haft vissa urvalskriterier. 

Dessa har varit att jag ville ha hälften av de intervjuade rektorerna inom enskild verksamhet 

och hälften verksamma inom kommunal verksamhet. Vidare skulle de intervjuade vara 

rektorer från olika stadsdelsförvaltningar verksamma inom grundskolan. Jag skickade sedan 

ut mail till alla rektorer som föll in under dessa kriterier (se bilaga 1). Utifrån de som sedan 

svarade på min fråga att delta i min undersökning valde jag sedan ut tre intervjupersoner som 

jobbade inom kommunal verksamhet och tre som jobbade inom enskild verksamhet. Jag är 

medveten om att det finns en grad av slumpmässighet i detta då de som svarat snabbast och 

eventuellt varit mest angelägna om att delta är de som jag valt ut för att delta. Utfallet blev att 

fem av respondenterna var rektorer för skolor med klasser från F-6 och en rektor verksam i en 

skola med klasserna F-9. 

4. 5. Genomförande  

För att utföra studien krävs god förkunskap om ämnet och om relevanta lagregleringar. Detta 

för att kunna skapa en så väl utarbetad intervjuguide (se bilaga 2) som möjligt. Intervjuguiden 

har utformats utifrån Kvales (1997) kriterier för en god utvecklad intervjuguide. Jag har 

använt mig av en halvstrukturerad intervjuguide med grund i teman skapade utifrån de 

övergripande frågeställningarna. Intervjuerna kan sägas ha utförts på lika sätt då jag utarbetat 

en medveten struktur och strategi inför intervjusituationen.  

4. 5. 1. Förberedelser inför intervjusituationen 

För att kunna svara på de frågeställningar jag formulerat har förberedelserna inför mina 

intervjuundersökningar varit av största vikt. Inledningsvis skapade jag tre teman som grundar 

sig i de tre övergripande frågeställningarna. Dessa är (1) rektorers inställning till 

anmälningsplikten, (2) tillämpning av den och (3) vilka effekter anmälningsplikten får.  

Mina intervjufrågor är skapade ur dessa teman. Underfrågor har skapats för att kunna uppnå 

undersökningens syfte och besvara mina frågeställningar. Denna strukturering är en 

avvägning då en spontan och lättsam intervju leder till flera spontana, livliga och oväntade 

svar, vilket är några av den kvalitativa intervjuns positiva sidor. Eftersom jag velat undersöka 

rektorernas förhållningssätt utan att styra dem genom min egen förförståelse har 

intervjuguidens struktur varit av stor betydelse för intervjusituationen. Det är vid utformandet 

av intervjuguiden som operationalisering av de centrala begreppen gjorts. 

Jag gjorde en provintervju med en bekant för att få en dynamiskt fungerande intervjuguide. 

Detta för att intervjufrågor på papper kan verka bra i teorin men kännas stela och 
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svårförståeliga i praktiken. Därmed kunde sämre intervjufrågor modifieras inför de ”riktiga” 

intervjuerna. Det har krävts av mig som intervjuare att jag reflekterat över på vilket sätt jag 

uppträder inför och under intervjusituiationen då detta kan påverka respondenten och dennes 

svar (jfr. Esaiasson et al., 2003). 

4. 5. 2. Genomförande av intervju  

Jag har intervjuat sex rektorer eftersom ett större antal inte bedöms leda till ett bättre 

underlag. Det viktigaste enligt Esaiasson et al. (2003) är att intervjuerna är väl förberedda och 

att de personerna som man väljer är noggrant utvalda. 

Eftersom en samtalsintervju gränsar till ett vardagligt samtal är det ett absolut krav att de 

personer som intervjuas har klart för sig att de ingår i en vetenskaplig studie, så kallat 

informerat samtycke (Esaiasson et al., 2003). Respondenterna har därutöver informerats om 

att de och deras svar kommer att redovisas anonymt. Anledningen till detta är att jag tror att 

anonymiteten leder till friare svar. Min bedömning är att detta inte har påverkat studiens 

tillförlitlighet. Intervjun har utförts på rektorernas skolor då de föreslagit denna plats. Då 

intervjuerna utförts i intervjupersonernas arbetsrum, där vi kunnat sitta avskilt utan att bli 

störda, har platsen för intervjun enligt min uppfattning inte påverkat intervjupersonernas svar. 

Jag har spelat in intervjuerna för att under intervjuns gång inte vara bunden av att behöva 

anteckna och därmed till fullo kunnat koncentrera mig på intervjusituationen. Under intervjun 

har jag tagit stöd av min intervjuguide och hållit mig till de teman som jag skapat. Däremot 

har jag låtit intervjupersonen tala fritt i den mån deras uttalanden kunnat svara på mina frågor. 

Jag har använt mig av mina underfrågor för att inte missa några relevanta frågor eller teman 

men jag har hoppat mellan de olika temana under intervjuns gång beroende på 

intervjusituationen och vad de intevjuade tagit upp för tankar och resonemang. Därmed har 

intervjusituationen i den mån det varit möjligt blivit mer av ett berättande från 

intervjupersonens sida istället för att det blivit ett utfrågningssammanhang. 

4. 5. 3. Etiska överväganden 

Man måste i en intervjuundersökning räkna med att de som ingår i en vetenskaplig studie 

påverkas av den. Det är därför viktigt att studien tjänar ett vetenskapligt syfte och kan 

resultera i ny kunskap, för att de som blivit intervjuade inte har gjort detta förgäves (Larsson, 

2005).  Intervjupersonerna i studien har både i mailet där de blivit tilfrågade att delta och 

under intevjusituationen blivit informerade om studiens syfte och dess övergripande 

frågeställningar. De har som jag ovan nämnt samtyckt till studien utfifrån att de kännt till dess 
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syfte och frågeställningar (informerat samtycke) och att deras utsagor och de som personer 

varit anonyma. De har också informerats om att det är endast jag som intervjuare och 

författare av denna rapport som kommer ta del av det material som spelats in. Vidare har 

Vetenskapsrådets etiska principer, gällande humanistisk samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) tagits i beaktning genom hela forskningsprocessen.  

Även om frågor om barn och deras situation kan anses känsliga och ibland svåra att prata om, 

så anser jag att intervjupersonerna kunnat svara så fritt som möjligt utan att lida men av 

intervjusituationen. Då de arbetar som rektorer och företrädare för sin skola i 

intervjusituationen så anser jag också att det inte krävs ytterligare etiska överväganden än de 

som tas upp genom vetenskapsrådets allmänna riktlinjer, vilket övergripande är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.).  

4. 5. 4. Metod för bearbetning och analys av empirin  

Intervjuerna har transkiberats ordagrant i sin helhet, dvs.  både mina frågor som intervjuare 

och den intervjuades utsagor har transkriberats. Jag har utelämnat tilläggsord som inte 

förtydligar utsagorna eller som jag anser påverkar reliabiliteten i studien. Då olika citat 

sammanfogats eller delar plockats bort ur det urspsungliga citatet har detta markerats med tre 

punkter (…). Jag har valt att meningskoncentrera mitt material genom att sammanfatta 

intervjupersonernas utsagor till kortare beskrivningar. Dessa meningskoncentrat har sedan 

kategoriserats utefter de teman som jag uppställt utifrån mina övergripande frågeställninga.  

Detta arbete har sin utgångspunkt ur det som Kvale (1997) beskriver som ad hoc tekniken. 

För att skapa mening av mitt resultat har jag utifrån textens delar och dess tematisering 

försökt skapa mig en förståelse av delarnas helhet. Utifrån denna helhet har jag sedan 

analyserat de transkiberade intervjuernas delar, vilket lett till ytterligare mening av helheten. 

Genom detta arbete har jag fått förståelse för mitt resultat och vad det kan säga. Denna 

mening har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning, rättslig reglering och 

Mathiesens teori om rättens påverkan på samhällsförhållanden. 

En del meningskoncentrat har varit svåra att placera in under ett specifikt tema, men för att 

visa hur de olika utsagorna kategoriserats har jag presenterat mitt resultat med dessa teman 

som rubriker. Underkategoriseringar har presenterats med utgångspunkt från de frågor som 

ställdes under intervjun, för att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för mitt arbete med 

de svar jag fått under intervjuerna. I resultatdelen har jag förtydligat de sammanfattande 

meningskoncentreringarna med belysande citat hämtade från den ursprungliga intervjun. 
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Dessa citat har till viss del rättats till mer läsbara utsagor utan att förändra innehållet i dem. 

Dock finns en del talspråk kvar i sin ursprungliga form för att i den mån jag ansett det 

lämpligt beskriva vad den intervjuade sagt utifrån intervjuerna som gjorts.  

Analysen av mina resultat har också till stor del skett vid det konkreta skrivandet. När jag 

strukturerat och formulerat rubriker och underrubriker för att på ett tydligt sätt kunna redovisa 

mina funderingar och reflektioner, har jag nått en fördjupad förståelse för ämnets komplexitet. 

Detta har i sin tur lett till nya reflektioner och funderingar (jfr, den hermaneutiska cirkeln). 

5. Resultat och analys 

Resultaten av min studie kommer att redovisas utifrån de tre teman som jag använt mig av 

under intervjusituationerna. Det första temat är rektorernas inställning till anmälningsplikten 

(5.2.). Det andra temat är rektorernas tillämpning av anmälningsplikten (5.3). Det tredje och 

sista temat är rektorernas syn på effekterna av anmälningsplikten (5.4). I anslutning till varje 

tema kommer resultatet av intervjuerna att följas av en analys utifrån min valda teori, tidigare 

forskning och den rättsliga regleringen. Inledningsvis kommer jag göra en kort beskrivning av 

intervjupersonerna.  

5. 1. Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna utgjordes av sex stycken rektorer på olika skolor i Stockholms stad. 

Intervjuperson A arbetar på en kommunal skola med årskurserna F-5. Är politiskt aktiv och 

har jobbat som skolledare i 15 år varav 12 år som rektor. Har innan dess varit lärare i drygt 20 

år. Har arbetat på sin nuvarande tjänst i fyra år.  

Intervjuperson B arbetar på en privat skola med årskurserna F-6. Har jobbat som rektor på 

sin skola i fem år.  

Intervjuperson C arbetar på en privat skola med årskurserna F-5. Har varit rektor i tre år på 

sin nuvarande skola och en annan grundskola med årskurserna 6-9. Har innan dess jobbat som 

lärare i tre år.  

Intervjuperson D arbetar på en privat skola med årskurserna F-6. Har varit rektor i fyra år 

och innan dess jobbat som förskolechef, speciallärare och lärare. Har jobbat inom skolan och 

förskolan i nästan 40 år. 
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Intervjuperson E arbetar på en kommunal skola med årskurserna F-6. Har jobbat som rektor 

i 11 år, innan dess biträdande rektor i sex år och innan dess som lärare. Har jobbat inom 

skolan hela sitt yrkesverksamma liv. 

Intervjuperson F arbetar på en kommunal skola med årskurserna F-9. Har jobbat som rektor 

i ett år på sin nuvarande tjänst och har innan dess jobbat som rektor i 11 år på andra skolor. 

Har innan detta jobbat som lärare under en kort period.  

5. 2. Rektorernas inställning till anmälningsplikten 

5. 2. 1. Rektorernas uppfattning av syftet med anmälningsplikten 

De intervjuade rektorernas uppfattningar av vilket syfte anmälningsplikten har var snarlika. 

Flera tog upp frågan om skolan som myndighet och dess roll i samhället där nästan alla barn 

deltar. Till följd av samhällets ansvar för barn anser flera rektorer att det bör ligga på skolan 

att ta ansvaret att anmäla oro till socialtjänsten. Några tog istället för att diskutera regleringens 

syfte upp den rättsliga regleringen, alltså att det är deras plikt att anmäla till socialtjänsten om 

det finns oro för att ett barn kan riskera att fara illa.  

Intervjuperson A: ”Det ligger lite i sakens natur att när föräldraskap sviktar, att 

utomstående inte ska få reda på det. Alla föräldrar har inte styrkan eller förmågan att 

själva be om hjälp, utan samhället har ett stort ansvar att värna om barn. I det här 

fallet då. Och då måste det finnas lagar och regler som, som underlättar, som 

säkerställer barns rättsäkerhet, och där känner jag att annmälningsplikten för oss som 

har ett uppdrag att jobba med barn och unga passar in för att, ja, för att säkerställa att 

det finns ett skyddsnät.” 

Intervjuperson B: ”Vi gör fel om vi inte anmäler, för barnets bästa så måste vi anmäla 

och följa lagar och regler.” 

Intervjuperson C: ”Syftet är att myndigheten som har ansvar för barnets hemmiljö ska 

få reda på om vi misstänker att det föreligger några missförhållanden i hemmet… Man 

får ju trots allt betalt från staten eller kommunerna för att undervisa och ta hand om 

barn och elever. Man är en del av det skyddsnät som är en del av elevens verklighet. 

Och för många är det en väldigt stor del av deras liv redan från att de är sex år. Därför 

har vi också skyldigheter. Vi är en väldigt viktig bricka i ett stort spel som handlar om 

barns trygghet och säkerhet.” 
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Intervjuperson D: ”Vi är ju här för det pedagogiska, det andra är en social sak och det 

är vi inte utbildade i. Inte vårt uppdrag. Vi har en bit i att fostra barn, men inte när 

barn far illa, det är inte vår bit. Så är samhället uppbyggt. Plikten finns för att vi ser 

barn på ett annat sätt och att vi har dom här i skolan hela dagarna. Och det ligger i 

vårt uppdrag att värna om barnet. Därför att vi har fått den plikten.”  

Intervjuperson F: ”Att utifrån lagar och barnkonvention, att inga barn ska riskera att 

utsättas för risker. Ingen ska kunna tro att någon annan anmäler. Är det så att det 

kommit till min kännedom så är det min plikt att anmäla. Det är fantastiskt att det är 

så.” 

5. 2. 2. Rektorernas inställing till att det är en plikt att anmäla  

Alla intervjupersoner ansåg att det var självklart att det skulle finnas en plikt att anmäla en 

misstanke om att barn riskerar att fara illa till socialtjänsten. Eftersom barn har skolplikt och 

man inom skolan möter i princip alla barn anser rektorerna att det är skolans plikt som 

myndighet att hjälpa andra myndigheter att fullfölja sitt uppdrag i att se till att barn inte far 

illa.  

Intervjuperson A: ”Vad ska man säga, det är så självklart så att det nästan är svårt att 

förklara. Vi har ju ett uppdrag och en proffession där vi möter alla barn. Eftersom 

barnen har skolplikt, samhället har ett ansvar att se till att barn inte far illa, eller att 

barn som far illa, i alla fall ska få stöd och hjälp. Och eftersom vi vet att vi möter alla 

barn, så är det för mig fullständigt självklart att vi inte får blunda när vi anar eller tror 

eller kanske, ja, tänker att barn far illa. Det är fullständigt självklart. Vi är en 

myndighet, och då måste vi samarbeta med andra myndigheter. Det har jag, känns inte 

ett dugg svårt att acceptera.” 

Intervjuperson C: ”Jag tycker att det är viktigt att man inte mesar bort det, för då blir 

det så många andra rädslor och sådana saker, och är det en plikt får man faktiskt ställa 

de sakerna åt sidan… ja, eller att det inte ges så mycket utrymme för funderingar. Ska 

jag eller inte? Man är tvungen att göra det helt enkelt. Vem är kompetent nog att 

bedöma att ett barn far illa eller inte? Så därför ska vi anmäla, det handlar ju inte om 

att utreda, vi ska bara upplysa.” 

Intervjuperson E: ”Jag tycker det är bra att det är en plikt, vi tolkar ju det att man ska 

anmäla om man bedömmer att någon far illa, eller att ett brott begåtts, det tycker jag är 
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jättebra, det svåra är den här bedömningen, alltså ibland… Det är bra att det är tydligt 

uttalat att det är en plikt, att faktiskt värna om barnen och ta hjälp av andra 

myndigheter.” 

5. 2. 3. Rektorernas tankar om hur plikten påverkar anmälningsfrekvensen 

Hur anmälningsfrekvensen skulle påverkas om det inte fanns en anmälningsplikt hade de 

olika tankar om. Några ansåg att det antagligen skulle uppkomma en hel del anmälningar 

ändå, men att plikten leder till att tveksamma fall inte ignoreras och att lagstiftningen gör att 

man känner sig tvingad. En av rektorerna uttryckte istället en problematik med benämningen 

”anmälan” och ”anmälningsplikt”. Denna rektor menade att ”anmälan” är ett laddat ord som 

leder till att den som anmäls redan på förhand kan anses skyldig istället för att man misstänker 

något. Denne rektors förslag var istället att man skulle kunna förändra anmälan till 

”kommunicering” eller något liknande, vilket enligt intervjupersonen skulle leda till fler 

anmälningar. 

Intervjuperson A: ”Mera som en säkerhet, jag kan tänka mig att det kanske skulle vara 

anmälningar ändå, men nu har vi ju som sagt var, vi har ju en skyldighet, vi kan ju inte 

fundera på om det här är någonting som vi vill anmäla.” 

Intervjuperson C: ”Det finns svårigheter med anmälning och plikt. Det får en väldigt 

negativ stämpel. Alla ord har en känsla. Anmälan är ett väldigt laddat ord, det 

associeras till polis. Anmälan till myndigheten, som vi normalt sätt följer, men som vi 

har mycket respekt för… det är ju en stor känsla av att något är fel och så. Skolan ska 

inte bedöma om det är fel eller inte vid plikten. Men vi ska bara förhålla oss till en oro, 

eller när vi kan befaras tro något. Att man anmäler är som om man anmäler ett brott… 

Ordet anmälan är fel tycker jag... Mängden anmälningar skulle i sådant fall öka om det 

vore mer likt kommunikation.” 

5. 2. 4. Hur rektorerna skulle vilja att anmälnigsplikten var utformad 

Rektorernas inställning till anmälningsplikten framkom också tydligt när de fick berätta om 

hur de skulle vilja att anmälningsplikten skulle vara utformad om de fick bestämma. Som jag 

ovan nämnt framförde intervjupersonerna att de ansåg att anmälningsplikten var viktig och att 

syftet med den var att fånga in barn som kan riskera att fara illa. De flesta framhöll också 

vikten av att det är en plikt eftersom det finns en större chans att situationer som borde 

anmälas också anmäls. En inställning som intervjupersonerna tog upp var bristen på 

kommunikation mellan socialtjänst och skola vilket flera rektorer upplever som frustrerande. 
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De uttryckte även svårigheter kring hur anmälningsförandet går till, då olika handläggare på 

socialtjänsten gör på olika sätt när de tar emot och utreder en anmälan. Flera ville ha tydligare 

ramar för vad de kunde förvänta sig från socialtjänstens sida. En önskan om tydligare ramar 

för vad som egentligen kan kallas oro för barn och i vilken utsträckning man kan ta reda på 

mer fakta kring ett barns situation när man ska eller funderar på att anmäla.  

Intervjuperson A: ”Jag kan inte se att skyldigheten eller regelverket runt det skulle se 

annorlunda ut, jag har inte uppfattat att det skulle underlätta för mig i mitt arbete om 

det såg ut på något annat sätt… snarast då att det skulle kunna var möjligt att ha en 

större öppenhet tillbaka, sekretessen kan ju ibland göra att vi hamnar lite i det här 

vakuumet, händer det någonting, vet vi någonting?.. Men det finns ju ingenting som 

säger att socialtjänsten måste tala om vad utredningen har lett till, eller vilka insaster, 

än mindre det. Och det är egentligen inte det som jag tror att vi behöver veta. Utan det 

är bara det att vi ska känna någon form av trygghet att det händer någontiong. För nu 

känns det lite som att vi lämnar över och så är det ett totalt vakuum. Lagstiftningen 

tillåter det… Vår frustration bara ökar och stiger och vi får ingen, om inte föräldern 

själv väljer. Så får vi inte reda på någonting.”  

Intervjuperson E: ”Kanske lite mer vägledning i var toleransnivån ska gå. Men jag 

anser att det är bra skrivet.” 

Intervjuperson D: ”Jag skulle vilja att jag hade en person som jag kunde ringa till som 

jag har haft kontakt med tidigare som man har en dialog med lite oftare. Det skulle 

underlätta väldigt mycket, det skulle göra det väldigt mycket lättare, då skulle man inte 

dra sig från att höra av sig och fråga” 

5. 2. 5. Rektorernas uppfattning om skolans inställning till anmälningsplikten 

En attityd, rektorerna uttrycker, som finns på de skolor som de är verksamma på, är att 

lärarna, även de själva i vissa fall, anser att det inte händer någonting. De anmälningar som 

skickas till socialtjänsten får ingen verkan eller det tar för lång tid innan socialtjänsten ger 

någon form av respons tillbaka till anmälaren. Rektorerna är till viss del medvetna om vad 

socialtjänsten har för sekretessregler men är i vissa sammanhang osäkra på vad de kan kräva 

av socialtjänsten. Deras önskan skulle vara att de i alla fall fick tydliga ramar för vad som 

socialtjänsten har möjlighet att berätta för anmälaren/skolan. En rektor uttrycker en oro på 

detta sätt: 
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Intervjuperson F: ”Jag är orolig för att, så som lagstiftningen ser ut och så som 

effekterna blir i kedjan så kommer rektorer och andra att bli avtrubbade och göra färre 

anmälningar, det är en hypotes jag har, att man inte anmäler för att man i mitt läge ser 

att det öppnas en utredning och det läggs ner och det vidtas inga åtgärder, det öppnas 

en utredning och det läggs ner och det vidtas inga åtgärder. Så till slut tolkar man 

ribban och var den ligger någonstans på ett felaktigt sätt utifrån socialtjänstlagen, det 

är en fara såsom lagstiftingen ser ut och verkligheten.” 

Detta kan sedan belysas med ett citat hämtat från en annan av intervjupersonerna som anser 

att det krävs en miniutredning innan det görs en anmälan: 

Intervjuperson E: För vår del, känner vi en oro så anmäler vi. Sen måste socialtjänsten 

göra en bedömning om de tar det som tvingande åtgärder eller om de erbjuder hjälp till 

föräldrarna då på frivillig basis, det tycker inte jag är ett problem, det är ju deras 

bedömning så att säga. Men de visar ju också hur viktigt det är att vi också gör en 

bedömning, för skulle vi skicka alla smågrejer så skulle ju socialtjänsten bli överöst 

med erbjudanden om frivilliga saker som föräldrarna antagligen bara skulle tacka nej 

till, vilket gör att själva anmälan till slut inte har någon betydelse över huvudtaget och 

att det inte blir någon effekt, alltså det blir ju helt, ja, ingen verkan till slut då. 

5. 2. 6. Analys av rektorernas inställning till anmälningsplikten 

Rektorerna är alla överens om att anmälningsplikten fyller en viktig roll i att skydda barn från 

att de far illa. De flesta intervjupersoner uttryckte att anmälningsplikten finns inom skolan 

eftersom barn har skolplikt. Anmälningspliktens syfte att fånga in barn som riskerar att fara 

illa har därmed uppfattats av rektorerna. Den rättsliga styrningen som Mathiensen (2005) tar 

upp i sin teori om rätten, kan därmed på ett tydligt sätt sägas ha nått fram till rektorerna när 

det gäller plikten som ett instrument att fånga in barn som riskerar att fara illa. Rektorerna 

menar vidare att plikten leder till att osäkerheten över om man ska anmäla eller inte blir lägre 

då man som anmälningspliktig ska anmäla. Här kan dock påpekas att forskning på området 

visar att det inom skolan endast anmäls 30-40 procent av de anmälningspliktiga fallen 

(Olsson, 2009).  

En rektor diskuterade begreppen ”anmälan” och ”anmälningsplikt” utifrån att dessa begrepp 

inte står i proportion till grunden för anmälan. Den anmälningspliktige behöver inte ha någon 

saklig grund för anmälan, t.ex. bevis för att något faktiskt har hänt, utan den kan bottna i en 

oro. Därför menar rektorn att en kommuniceringsplikt skulle kunna vara mer lämplig. Teorin 
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är att detta skulle leda till en högre grad anmälningar då just begreppet ”anmälan” kopplas till 

polisanmälan och att ett brott redan förekommit. Även detta borde med denna rektors 

reflektioner kunna påverka benägenheten att anmäla oro till socialtjänsten. Detta kan även 

kopplas till Mathiesen syn på hur den som tillämpar en lag påverkas av dess uppfattning om 

lagregelns innehåll. Funderingen kring benämningen ”anmälan” skulle därför kunna kopplas 

till en annan innebörd än vad den har i regleringen i 14 kap 1§ SoL. Tillföljd av en personlig 

uppfattning av vad anmälan står för istället för rättens syfte och förklaring av vad anmälan 

står för.  

Flera rektorer uttryckte en önskan om en större möjlighet att ta hjälp av socialtjänsten kring 

anmälningsplikten och dess tillämpning. De söker en ökad tydlighet över vad som kan kallas 

oro och genrellt en bättre återkoppling från socialtjänsten till anmälaren och skolan. Detta 

menar en av rektorerna skulle kunna avhjälpas med att man hade en speciell kontaktperson på 

socialtjänsten som skulle var knuten till skolan. Detta kan kopplas till Socialtjänstens 

samverkansansvar och kommuniceringsansvar (jfr. 3kap 1 § SoL) vid frågor som rör barn, där 

det uppges att socialtjänsten i ärenden som gäller barn ska samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. Hur den anmälningspliktige skall tolka oro för barn kan 

till viss del återfinnas i regleringens förarbeten vilket därmed innebär att de rektorer som 

uttryckt detta skulle kunna finna dessa ramar. Även Socialstyrelsen (2004) har i sin 

publikation om stöd till rättstillämpningen uppgivit ramar och stöd för vad som ska uppfattas 

som oro. Dessa riktlinjer är skapade utifrån propositionen ”Stärkt skydd för barn i utsatta 

situationer m.m” (Prop. 2002/03:53). Mathiesens teorier om hur man som tillämpare av en lag 

behöver känna till dess syfte och innehåll för att lagen ska få de verkningar som den avser, 

kan på ett tydligt sätt sammankopplas med detta exempel. Det blir ur detta hänseende svårt för 

vissa rektorer att kunna skapa sig en bild av anmälningsplikten och tillämpningen av den då 

de saknar viss kunskap om hur de ska tolka lagstiftningen. 

Några rektorer uttryckte sin upplevelse om att det inte händer något från socialtjänstens sida 

när man som anmälningspliktig anmält. En av rektorerna efterlyste en reglering kring att 

socialtjänsten rutinmässigt frågar vårdnadshavarna som blivit anmälda om att lämna ut 

uppgifter till anmälaren. Rektorn uttrycker vidare att det uppstår en viss frustration som ökar 

av att man som anmälare inte får någon respons tillbaka om vad som händer. Denna känsla 

skulle kunna härledas till Mathiesens teorier om hur upplevelser av en reglerings 

konsekvenser omedvetet kan påverka en individs uppfattning och vidare tolkning av rätten. 

Det finns därmed en möjlighet att denna frustration över att man som rektor inte får någon 
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respons från socialtjänsten tolkar ribban för vad som kan kallas oro på ett annat sätt än 

regleringens egentliga syften. Även en annan rektors utsaga om hur denne anser att det behövs 

en miniutreding för att undersöka om det finns oro eller inte kan kopplas till detta. Denna 

rektor förklarar detta utifrån att det inte är rimligt att anmäla till socialtjänsten i fall då 

socialtjänsten ändå inte, enligt dennes erfarenhet, skulle göra något. Därmed skapar rektorn 

sig en tolkning utav regleringen efter en medveten påverkan av praktiken. Mathiesens (2005) 

teori om hur tidigare erfarenheter av en reglerings utfall påverkar tillämparens förhållningsätt 

till regleringen kan sägas jämförbart i detta sammanhang. Även en annan av rektorerna 

utrycker denna oro i ett ovan redovisat citat. 

5. 3. Rektorernas tillämpning av anmälningsplikten 

5. 3. 1. Rektorernas beskrivning av hur de tillämpar anmälningsplikten 

I alla skolor som dessa rektorer är verksamma på är det rektorn eller skolans elevhälsoteam 

som är ansvarig för anmälningarna till socialtjänsten. Detta förklarades med att det kunde 

finnas rädslor hos lärarna att anmäla. Rädslan för att anmäla bottnade framförallt i en risk för 

en försämrad relation till barnen och barnets föräldrar. Därmed ansåg rektorerna att lärarna 

skulle fokusera på det pedagogiska och överlämna oro som finns kring ett barn till 

elevhälsoteamet eller till rektor. En annan rektor redogjorde istället för att lärarna är väl 

informerade om hur de ska gå till väga och även ibland kan vara lite väl benägna att anmäla.  

Intervjuperson A: ”Jag tycker att det finns en hög medvetandegrad hos lärarna, det 

finns ingen som väljer att inte se, jag tycker att man är väldigt uppmärksam på att ställa 

sig själv frågan att, är det här någonting man bör gå vidare med, är det här någonting 

som bör anmälas. Det finns en medvetenhet. Sen finns det dem som nästan lite för 

mycket, att man nästan, jag vet inte, letar problem kanske man inte ska säga, men som 

är jätterädda för att man kanske skulle kunna missa något.” 

Intervjuperson B: ”Ja, jag måste skydda min personal, jag ser det inte som att det bara 

är mina barn som inte får fara illa, utan även min personal får inte fara illa. 

Föräldrarna får inte fara illa.” 

Intervjuperson D: ”Det är alltid jag som står för anmälan. Det är för att plocka bort 

det ansvaret för läraren för att de ska kunna fortsätta jobba med eleven i klassen. Kan 

ju vara hot från föräldrar som känns obehagligt, föräldrar kan ju komma hit och så, då 

är det bättre att de griper mig än läraren.” 
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Intervjuperson F: ”Lärarna har ju anmälningsplikt de också. Men det är nog där den 

inte fungerar, det är ju aldrig några lärare som gör anmälan, de frånger sig det till 

rektorer och kuratorer. Rädslan hos lärarna är att kommunikationen mellan lärare och 

förälder ska haverera. Därför trots felaktigheten i det så står jag som rektor för 

anmälan för att vi ska bli de som är bovarna.” 

Tolkningen av lagbestämmelsen utgick från rektorn och i flera fall också utifrån skolans 

elevhälsoteam. Ett typiskt förfarande för alla tillfrågade rektorer var att en lärare kände oro för 

ett barn av olika anledningar. Det kunde vara i spektrat kring att ett barn ofta kom sent till 

skolan, uteblev från skolan överhuvudtaget, att man kände en allmän oro eller att man 

misstänkte övergrepp av olika slag till följd av blåmärken eller att barnet sagt till läraren att 

hon/han blivit slagen hemma. Denna oro förmedlades sedan till rektor eller annan anställd 

som ingick i skolans elevhälsoteam. Fram till detta skeende var förfarandet samstämmigt 

mellan skolorna. Men från detta så blev lärarnas oro bemött på lite olika sätt. Flera av 

rektorerna framhöll att det var viktigt att det fanns viss substans i oron och att oron skulle vara 

för att ett barn riskerade att fara illa. Rektorn fungerade i detta fall som ett bollplank som 

läraren kunde konsultera med. Rektorn ställde följdfrågor till läraren kring på vilket sätt de 

hade en oro för barnet och vad oron bottnade i. Blåmärken kan till exempel förklaras på fler 

sätt än att en vuxen slagit barnet menade några av rektorerna. Rektorerna uttryckte sig på 

olika sätt kring detta förfarande. Men de hade alla sin utgångspunkt i hur de tolkade den 

lagreglerade anmälningsplikten. Två av rektorena menade att man behöver vänta ett tag för att 

se om blåmärken kan förklaras på andra sätt eller att utsagor från barnen faktiskt stämmde. 

Intervjuperson F har ett liknande förfarande, men ser den oro som läraren uttrycker som en 

informell anmälan som de tar upp i sitt elevhälsoteam och diskuterar kring om lärarens oro 

kan åtgärdas inom skolans ram på lärarnivå eller om det är ett fall för socialtjänsten. Rektorn 

tar inte upp hur de bedömer oro utan uttrycker sig mer som att det är självklart att om det 

handlar om risk för barnet så ska det anmälas till socialtjänsten. 

Intervjuperson A: ”Så om något barn alltså har sagt då att, när jag gör det så, så slår 

min mamma eller pappa mig eller någonting sådär, då brukar jag oftast råda läraren 

att vänta två dagar och gå tillbaka och ta ett enskilt samtal… och sen säger du till 

barnet. Du det där du sa till mig häromdagen, jag måste fråga dig mera. När hände det 

och när hände det senast… och då händer det att barnet säger att, jag bara hitta på 

eller nä det har inte hänt på riktigt jag bara läste om det eller någonting sånt där och 

då har man ju den kunskapen och då kanske man nöjer sig med att vi fortsätter att vara 
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vaksamma, vi kollar om några veckor igen eller så. Det är det ena scenariot och då gör 

vi väl inte så mycket mera med det då mer än att vi liksom har det under bevakning. 

Men annars händer det ju då inte allt för sällan då att, ja, ger mera detaljer, som gör 

att det här känns högst relevant. Och då ber jag läraren att skriva ner det och sedan 

har vi rutiner för hur vi gör anmälan… Oron ska ju ändå vara befogad och det ska 

finnas en substans i vår oro. Vi måste ju tänka efter, har vi någonting på fötterna när vi 

är på väga att riva upp himmel och jord för föräldrarna.” 

Intervjuperson E: ”Lärare förmedlar till teamet och de kan komma till teamet och vi 

lyssnar vad den personen hör och vad säger eleven. Ibland är det solklart och ibland 

kanske psykologen, kuratorn eller skolsyster luskar vidare, man kan titta på ryggen om 

man misstänker slag eller väga och mäta. Man gör en liten research ibland. Så gör man 

en anmälan om man känner oro.” 

Intervjuperson B och D beskriver deras anmälningsförfarande mer flyktigt och har en mer 

avvaktande inställning till när man ska anmäla, även om de har elevhälsoteam så ligger inte 

beslutet hos dem utan hos rektorn personligen. Citatet som följer nedan av intervjuperson B är 

en mer extrem utsaga än vad intervjuperson D uttalade. Denna rektor hörde ibland av sig till 

socialtjänsten för konsultation, men drog sig i vissa fall för att anmäla då rektorn ville samla 

in mer material för att ha på fötterna när denne skulle anmäla.  

Intervjuperson B: ”Barnet säger till mig att pappa älskar lillebror men inte mig. Jag 

kollar av och pratar med barnet men jag försvarar alltid föräldrarna i samtal med barn. 

För jag vet att, djupt inne är den enda tryggheten barnets föräldrar. Jag uppmuntrar 

barnet till att berätta, men påpekar också att mamma och pappa, de älskar dig. Vuxna 

tappar kontrollen ibland. Sen säger jag att det är bra att barnet berättar så jag kan 

prata med mamma och pappa. Efter detta säger jag till mamman vad pojken sagt. Då 

säger mamman att barnet hittar på. Jag lyssnar och tror på mamman. Men ungefär 

samtidigt får jag reda på, från en annan lärare att pojken sagt att pappan slår honom. 

Och då säger jag till mamman vid nästa tillfälle att jag är skyldig att göra en anmälan, 

det blir misstankar, jag är ledsen. Föräldern påstår då att pappan inte slår. Och att det 

är lögn. Jag tar då in pojken varje dag, han kom sent på morgonen. Jag säger till 

pojken, hur är pappa nu? och han säger att det är bättre nu och tar tillbaka det som 

sagts. Det går ett och ett halvt år. Och då berättar lillebror att pappa slår, pappan 
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dricker och pappan slår. Då var mamman och pappan skilda. Så då gör jag en 

anmälan.” 

5. 3. 2. Rektorernas beskrivning av svårigheterna att tillämpa anmälningsplikten 

I bedömningen kring vad som kan anses vara en oro för att ett barn riskerar att fara illa så 

förhåller sig rektorerna till lärarnas oro genom att avväga oron och sedan tillsammans med 

elevhälsoteamet, eller själv, ta beslut om det faller in under anmälningsplikten. Några av 

rektorerna lyfter fram problematiken kring att rektorerna står för anmälan. Då det i 

anmälningspliktens utformning framgår att det är den som upptäckt och inledningsvis har oro 

för att ett barn riskerar att fara illa som är ansvarig för att anmälan görs. Däremot är nästan 

alla överens om att det förfarande som finns idag, med att det inte är de enskilda lärarna som 

gör den formella anmälan är bra då risken för ett haveri i kommunikationen/tilltron mellan 

lärare och elev/föräldrar blir lägre. Detta är något som genomsyrar de intervjuades svar kring 

anmälningsförfarandet. De menar att det är för barnets bästa att låta lärarna slippa anmäla, för 

att eleven ska ha fortsatt tilltro till skolan och dess verksamhet. Det är, menar 

intervjupersonerna, en del av deras uppdrag att också se till att relationen lärare – elev och 

lärare – föräldrar fortsätter att var så goda som möjligt. Det är bara intervjuperson F som 

framhåller att man kanske borde låta lärarna stå för anmälan. Denne menar samtidigt att det är 

bra att rektorn står för anmälan, men att alla har en plikt är bra för att inte avtrubbade rektorer 

ska kunna strunta i att anmäla. 

Vad gäller bedömningen av vad som kan kallas ”oro för barn” eller ”brister i omsorgen” 

benämner flera rektorer att detta inte får blandas ihop med hur man ser på föräldrars agerande 

utifrån moraliska aspekter. Det får, menar de, inte handla om vad man har för åsikt om 

föräldrarnas sätt att vara som föräldrar. 

Intervjuperson A: ”Jag har ju personal som tycker att vi ska anmäla till socialtjänsten 

om vi vet att föräldrarna super sig fulla på helgerna. Att det ska vara en anledning till 

anmälan. Då har jag sagt att det är ju inget föräldrakrav att vara nykterist, man får ju 

faktiskt dricka, man får ju dricka sig full, men det får ju inte ske på ett sätt som kan leda 

till att barnet far illa… det finns ju föräldrar här som vi vet dricker och de dricker när 

de har sina barn i närheten. Men att jag ändå kan uppfatta att de ”har det bra”, om jag 

uttrycker mig slarvigt. Skulle det då vara till barnets bästa om vi gjorde en anmälan, att 

man gör en utredning, är verkligen bruket av alkoholen inom de rimligas gräns eller? 

och sådär. Och det kan väl vara en sådan där liten knivig.” 
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Intervjuperson C: ”Brist i omsorgen tycker jag man ser väldigt sällan. Vad är brist i 

omsorgen? Föräldrar som ständigt kommer sent med sina barn eller låter sina barn 

som går i tvåan komma i tunna små jeans när det är 30 grader kallt ute. Är det brist i 

omsorg? Eller är det bara dåligt omdöme? Och det är inte brottsligt att frysa... Vi har 

sett någon gång att vi misstänkt att en förälder luktat sprit när han hämtat barnet, men 

han var inte oredlig så händer det ofta så måste vi vara med när pappan hämtar för att 

se hur han är när han hämtar. Men det var bara så att han luktade sprit, så det kunde 

lika gärna vara gammal fylla.” 

Intervjuperson F: ”Systemet ska fungera när det finns en avtrubbad rektor. Då ska en 

lärare anmäla och inte strunta i det om rektor gör detta. Så man inte påverkas av om 

rektorn inte gör det.” 

Tillvägagångssättet är därmed, vad gäller ansvaret för anmälan, lika mellan 

intervjupersonerna. Bedömningen om vad som kan anses som oro för att ett barn riskerar att 

fara illa kan däremot skilja sig från skola till skola, där skola blir synonymt med rektorn eller 

elevhälsoteamets uppfattning av vad som kan anses som oro för barn. Intervjupersonerna 

byggde sin inställning på hur de tolkar den rättsliga tillämpningen med barnets bästa som 

utgångspunkt. Barnets bästa blev i flera fall att det inte skulle vara till barnets bästa att anmäla 

situationer med för låg grad av oro eftersom det skulle kunna leda till ett haveri mellan 

föräldrar/barn och skola. De rektorer som ansåg att det behövdes en viss diskussion kring den 

eventuella oron för barn ansåg inte heller att det var ett problem för lärarna då de ofta i 

samförstånd med lärarna kom fram till beslutet. I de fall, som rektorerna upplevde det, som att 

läraren var mer intresserad av att anmäla oro till socialtjänsten än de själva löste de 

meningsskiljaktigheten på olika sätt. Intervjuperson D berättar att lärarna ibland fått tjata för 

att rektorn skulle göra en anmälan till följd av att de hade olika åsikter om en anmälan var 

berättigad eller inte. Intervjuperson A berättar att lärarens oro är den som väger tyngst och 

står därmed bakom en anmälan och står för den trots att denne rektor inte skulle gjort det själv 

om beslutet låg hos rektorn själv. Intervjuperson E lägger ansvaret på den enskilda läraren i en 

situation där läraren och rektorn/elevhälsoteamets åsikter går isär. 

Intervjuperson A: ”Men däremot om jag känner att en personal säger, ”men jag är 

ändå jätteorolig för det här barnet” men då skulle jag aldrig säga, ja men då får du stå 

för det här själv. Då är jag nog ganska lyhörd, jag litar på min personal, jag brukar 

säga. Magkänslan är sällan fel va? Och då kan det ju hända att jag kanske skulle tycka 
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att det här inte är så allvarligt, men att jag ser på den här personalen att det finns något 

där, att man inte riktigt är nöjd med när jag avfärdar eller så. Och då har det väl hänt 

att jag kanske har, ja, har liksom, följt personalens oro mer än den oro jag har själv 

och så där.” 

Intervjuperson D: ”Den här mamman som jag pratade om som hade svårt med 

föräldrarrollen. Där fick nog lärarna tjata lite grann på mig, rätt mycket, innan jag gick 

med på att göra en anmälan. För att jag tänkte att det kanske inte behövdes på det 

sättet.” 

Intervjuperson E: ”En lärare kan ju alltid göra detta själv. De har ju rätt att göra en 

anmälan själv och om man skulle ha en annan bedömning så kan man ju göra en 

anmälan. Men vi har varit ganska ense i de situationer som kan uppstå.”  

5. 3. 3 Analys av tillämpningen av anmälningsplikten 

Rektorerna beskriver att det är de som står för anmälningarna till socialtjänsten antingen 

genom att de själva tar ett beslut att anmäla eller att de inom skolans elevhälsoteam diskuterar 

kring om ett ärende ska anmälas till socialtjänsten eller inte. Tidigare forskning (Olsson, 

2009) och Socialstyrelsens (2004) riktlinjer för tillämpningen av anmälningsplikten tar upp 

detta förfarande som vanligt förekommande. Anledningen beskrivs som att det är för lärarnas 

skull som detta görs, för att de ska slippa det obehag som ofta är förknippat med anmälan till 

socialtjänsten, vilket stärks av tidigare forskning (Olsson, 2009; Abrahams, Casey & Daro, 

1992). Ytterligare en anledning till att rektorerna står för anmälan är att de vill att lärarna ska 

fokusera på sitt pedagogiska uppdrag, vilket de menar försämras om de får en sämre relation 

till föräldrarna. Flera rektorer tar upp att de inte bara har ansvar för de barn som går i skolan 

utan också sin personal. Att känna obehag inför en anmälan skulle kunna vara något som 

påverkar den anmälningspliktiges motivation att anmäla. Mathiesens förklarar i sin teori om 

rätten att motivation att tillämpa en lag kan uppstå på olika sätt, t.ex. genom påtryckningar 

och hot. Ett av dessa hot skulle kunna sägas existera genom att man som anmälningspliktig 

kan åtalas för tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap 1 § om man underlåter att annmäla en 

anmälningspliktig sitiuation. Dock kan detta påtryckningsinstrument inte sägas vara särskilt 

verkningsfullt, då det inte (av vad som framgått i mina domsökningar) finns någon som dömts 

för att ha underlåtit att anmäla ett anmälningspliktigt fall. 

Rektorernas förfarande kring hur de i vissa fall värderar oron från lärare genom att ”vänta och 

se” förklaras med att det inte är lämpligt att bara anmäla så fort man känner oro. Då 
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konsekvensen av att anmäla är att man ”river upp himmel och jord för föräldrarna”. Detta kan 

kopplas till den reglering i 11 kap. 2 § SoL gällande socialtjänstens barnskyddsarbete där det 

framgår att barns behov av skydd går före föräldrars rätt till intigritet. Även tidigare forskning 

har visat att anmälningspliktiga påverkas av den lojalitetskonflikt som finns gentemot 

föräldrar och därmed påverkar anmälningsfrekvensen negativt (Sundell et al., 2007). 

Rektorerna beskriver att deras och lärares åsikter ibland går isär om när en anmälan ska göras 

eller inte. En av dem säger att det händer att denne gör anmälningar som denne själv inte 

tycker är situationer som behöver anmälas. En annan säger att ”lärarna kan ju alltid göra en 

anmälan själv” och ytterligare en uttrycker hur lärarna fick tjata på denne för att rektorn skulle 

gå med på att göra en anmälan. Det finns helt enkelt en viss utsållning från att oron hos en 

lärare uppkommer till att en anmälan görs. Att man som rättstillämpare, i detta sammanhang 

tillämpningen av anmälningsplikten, behöver ha kännedom om anmälningsplikten för att 

lagens åsyftade verkningar ska bli de samma i praktiken har jag nämnt ovan. Mathiesen tar 

också upp att de som tillämpar en lag behöver få information om en lags innehåll och dess 

syfte för att lagens åsyftade verkningar ska ske i praktiken. I detta sammanhang blir det 

således problematiskt när riktlinjerna från Socialstyrelsen benämner rektorers roll som 

anmälare, medan lagstiftingen gör tydligt klart att den som anmäler inte ska göra en egen 

bedömning av den situation som kan anses anmälningspliktig. Att rektorer står för anmälan är 

inte direkt felaktigt då lagstiftningen ger utrymme för att tillfråga sin chef i anslutning till att 

en anmälan skall göras, men det resultat som min studie visar på, där rektorerna blir de som 

enskilt eller tillsammans med sitt elevhälsoteam är de som tar beslutet om ett ärende ska 

anmälas eller inte, kan inte sägas vara lagregleringens avsikt (se vidare i studiens diskussion, 

avsnitt 6).  

Vidare kan Mathiesens beskrivningar om hur en lags syfte och tillämpning förmedlas i olika 

led vara applicerbart på detta område, då rektorerna kan sakna kunskap om tillämpningen och 

de i sin tur förväntas förmedla syftet och hur man tillämpar anmälningsplikten till lärarna. 

Därmed finns en risk att en del av regleringens innehåll och syfte försvinner på vägen och att 

verkningen av anmälningsplikten i praktiken blir en annan än den avsedda. 

5. 4 Rektorernas syn på effekterna av anmälningsplikten 

5. 4. 1. Rektorernas uppfattning av skolans samverkan med socialtjänsten 

Rektorernas syn på effekterna av anmälningsplikten är generellt att få anmälningar leder till 

insatser. I alla fall har rektorerna och skolan enligt dem ingen insyn i om det inleds några 
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insatser. De är medvetna om att det finns sekretessbestämmelser kring vad socialtjänsten får 

återföra till anmälaren men de menar att det borde kunna finnas en möjlighet att berätta om 

det görs något eller inte. Endast en av rektorerna tar upp socialtjänstens möjlighet att berätta 

för anmälaren att en utredning lagts ner medan de andra endast tar upp att de inte får någon 

respons tillbaka. I de anmälningar det finns klara indikationer på att ett barn utnyttjats 

sexuellt, ofredats eller utsatts för våld anser rektorerna att socialtjänsten agerar snabbare än i 

andra sammanhang som rör brister i omsorgen till exempel. Men även här anser flera att det 

går alldeles för långsamt från att anmälan görs till att socialtjänsten tar kontakt med anmälare 

och utreder situationen.  Synen på vad som händer när en anmälan gjorts är framförallt att 

kommunikationen mellan socialtjänst och skola inte fungerar. Inte bara i sammanhang där 

sekretessen sätter stopp för kommunikation utan också vad gäller socialtjänstens mottagande 

av anmälningar, återkoppling och utfrågning av den som anmält eller berörd lärare som känt 

oro för barnet. Några rektorer menar att de i vissa sammanhang inte ens får ett svar från 

socialtjänsten om de mottagit anmälningarna. 

Intervjuperson A: ”Socialtjänsten säger till oss, det är att vi kan i alla fall, det vi alltid 

kan informera om är att vi har avslutat en utredning. Det beslutet kan vi alltid ge er 

som anmälare.” 

Intervjuperson C: ”Om man anmäler ett akut fall så tar det flera veckor innan någon 

hör av sig. Ingenting händer.” 

Intervjuperson E: ”Vi tycker att det händer för lite helt enkelt. Om vi anmäler något 

grovt som övergrepp eller våld så anmäler vi ju direkt och då tar ju också socialtjänsten 

hand om det snabbt. Men de andra frågorna, de kan ta väldigt lång tid… Vi har haft 

bättre kanaler till socialtjänsten tidigare än vi haft nu så samarbetet har stor 

påverkan… Det gör det svårare att samarbeta och hitta kanaler och vägar för hur man 

ska göra… Men vi har exempel på upp emot ett år och det enda som hänt är att det gått 

till polisen.” 

Utifrån dessa erfarenheter beskriver rektorerna känslan som att det inte händer någonting. De 

anmäler men upplever att socialtjänsten inte gör någonting. Några anger bristen på 

kommunikation som grunden till denna känsla medan andra tar upp föräldrarnas möjlighet att 

tacka nej till de insatser som de erbjuds från socialtjänstens sida. Dessa personer förtydligar 

att de inte tycker att alla insatser borde vara tvingande, men att det finns ett stort problem i att 

föräldrar kan tacka nej till insatser som skulle kunna leda till en bättre situation för barnet. 
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Andra kan ge exempel på när kommunikation mellan skolan och socialtjänsten faktiskt 

uppstår. Flera rektorer känner sig frustrerade över vad socialtjänsten anser bör ligga till grund 

för tvingande åtgärder eller till och med öppnande av utredning. Detta eftersom de berättar om 

hur de barn som de finner oro för fortfarande enligt dem ligger i riskzonen för att fara illa, 

men att socialtjänsten inte på frivillig basis kan sätta in åtgärder, eftersom föräldrarna tackar 

nej till dessa.  

Intervjuperson A: ”Föräldrarna får inte hit sina barn... Så får vi inte reda på 

någonting. Pågår det insater hemma, har de kommit en bit på väg eller, står det still, 

händer det ingenting?” 

Intervjuperson C: Man kan se kopplingen att barn kan utveckla psykopati om mamman 

har borderline, men socialtjänsten kan inte se att det är ett olämpligt föräldraskap 

förrän man slutar ge barnet mat eller slår honom, för det är där gränsen går 

någonstans för när de ingriper.”  

Intervjuperson F: ”Det är en omsorgsbrist att inte se till att barnet får sin rätt till skola 

uppfylld. Men socialtjänsten, systemet och andra uppfattar inte detta som en anledning 

till att öppna en utredning.” 

5. 4. 2 Rektorernas beskrivning av hur föräldrar och barn reagerar på en anmälan till 

socialtjänsten 

Föräldrar och barn reagerar på en anmälan som gjorts av skolan till socialtjänsten på olika sätt 

berättar intervjupersonerna. En del förstår det och är glada för att anmälan gjorts och ser detta 

som en möjlighet att få hjälp med ett problem som finns. Vissa blir oroliga och känner rädsla 

över att ha blivit anmälda till socialtjänsten, men det finns också fall av stark ilska och 

tilltagande irritation mot skolan och den som anmält. Några av rektorerna tar upp alla dessa 

reaktioner från föräldrarna medan andra bara upplevt irritationen och aggresiviteten.  

Intervjuperson F: ”En del säger att de behöver hjälp och är hjälpsökande, det är rätt 

vanligt och att det här känns ok… En del ser anmälan som ett straff och finner oro för 

att socialtjänsten ska tvångsomhänderta, istället för att se socialtjänsten som ett stöd. 

En del föräldrar, väldigt få egentligen, blir förbannade.” 

Några av rektorerna beskriver vidare att det vanligaste är att föräldrar känner sig misstrodda 

men att de fortfarande finns en fungerande relation mellan lärare och föräldrar. Ibland blir 

elevens situation bättre och ibland märker de inte av någon skillnad. Tre andra rektorer 
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beskriver en mer extrem situation, där föräldrar förnekar alla misstankar och 

kommunikationen mellan skola och föräldrar brister totalt. I dessa sammanhang drabbas 

också barnet i form av att de misstänkliggör skolan. Barnet får sämre skolresultat och fungerar 

generellt sämre i skolan än innan anmälan gjordes. Ett annat resultat som rektorerna berättar 

om är att eleverna byter skola inom en kort tid från att anmälan gjorts.  

Intervjuperson B: ”Det är ett typiskt fall att föräldrar blir arga och förbannade på 

skolan och börjar säga dumheter om skolan och rektor och lärare och system, barnet 

börjar tappa förtroende för skolan och kommer till skolan otrygg och rädd.” 

Intervjuperson C: ”Helt oberoende av hur mjukt man går fram så blir resultatet ett 

enormt misstroende från föräldrarna, om det har med att föräldrarna har något att 

dölja vilket man skulle kunna tro… Men jag vet resultatet av anmälan. Barnet kommer 

gå i en annan skola inom en månad.”  

Intervjuperson D: ” Resultatet blev att de flyttade härifrån. Det är en fara vi har att de 

lyfter sitt barn härifrån, men det får man bjuda på tycker jag, vi har ändå gjort vår 

plikt.” 

Rektorerna är alla eniga om att anmäla till socialtjänsten är ett bra sätt för att kunna bryta 

situationer där barnet riskerar att fara illa. De menar att det till barnets skydd måste finnas en 

anmälningsplikt. Men resultatet av anmälan och vad den leder till ser rektorerna på olika sätt. 

Som jag ovan nämnt beskriver några rektorer en bild av att det är olika från fall till fall, att det 

ändå i de flesta fallen blir bättre för barnet men att de flesta föräldrar tar illa vid sig. Andra 

rektorer ser endast dåliga resultat av anmälningarna. Dessa dåliga resultat menar en av 

rektorerna ligger i den bristfälliga handläggningen och kommunkationen mellan skolan och 

socialtjänsten, där barnen mår psykiskt dåligt och därmed fungerar sämre i skolan än vad de 

gjorde innan anmälningen gjordes.  

Intervjuperson E: ”vi har ändå gjort ganska många anmälningar, det är ju ändå ett 

socioekonomiskt tungt område. Det finns självklart en del problem men det har nog 

blivit bra de flesta gånger.” 

Intrervjuperson B: ”Det har inte blivit bättre när någon blivit anmäld. Men det måste 

bli bättre av att något bryts och att man i alla fall stoppat upp ett beteende. Men själva 

tiden, och vägen dit är ett otroligt lidande och hur kan man då göra tillvägagångssättet 

bättre, från anmälning till barnet och till att familjen får hjälp. Sammarbetet mellan den 
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som har anmält och de som ska ha hjälp, oavsett vuxna eller barn. Det måste bli bättre 

än som det är idag.” 

Flera rektorer påpekar föräldrars misstro mot socialtjänsten och att detta är en stor grund till 

att många föräldrar tackar nej till frivilliga instaster som de erbjuds från socialtjänsten. De 

beskriver att det skulle behövas en attitydförändring till socialtjänstens arbete, där synen på 

socialtjänsten istället för att betraktas som en instituion som kan ta barnen från familjen, 

istället ses som en hjälpinsats och resurs. Dessutom framhåller flera av rektorerna 

problematiken kring att man inte ser några resultat från socialtjänsten, vilket leder till en 

generell misstro, både från föräldrar och inom skolan. 

5. 4. 3. Rektorernas uppfattning om anmälningspliktens utforming är för barnets bästa 

Rektorerna uppfattning om anmälningsplikten och om dess utformande är för barnets bästa 

går isär. Vissa menar att det är till barnets bästa att anmäla i de flesta fallen. Men de hänvisar 

också till att man bör anmäla situationer där man har en oro för barn och inte att man anmäler 

slentrianmässigt till socialtjänsten. Vilket då skulle kunna vara dåligt för barnet och familjen.  

Intervjuperson A: ”Alltså när vi bestämmer oss för att göra en anmälan. Då har vi 

övervägt, alltså då har vi vägt om det är till barnets bästa. För då finns det ju en oro för 

att barnet behöver något mer än vad vi kan ge, det ligger ju liksom i det här, det här ska 

vi anmäla till socialtjänsten, och då, ja då finns det med att det här barnet. Vi har i alla 

fall en oro för, en tveksamhet till att det här barnet har det skydd det behöver, jag har 

svårt att se att det inte skulle vara till barnets bästa.” 

Intervjuperson E: ”Det är för barnets bästa om man anmäler. Men i de här fallen, 

gränsfallen, är vi så oroliga så vi ska anmäla eller inte, det kan ju bli jättejobbigt för 

familjen att hamna i den här processen. Ibland kanske det räcker med att prata med 

föräldrarna. Min tolkning är ju att man ska anmäla när man känner oro vilket gör att 

man måste göra en bedömning. Den bedömningen får ju absolut inte gå till att man 

underlåter att anmäla om man känner oro… dels förlorar anmälan sin kraft på något 

sätt om vi skulle bara, om alla skulle börja skicka in anmälningar på både lärare och 

föräldrar om ett barn kände sig kränkt. En förälder blir någon dag jätteirriterad på sitt 

barn, barnet har jättebra förtroende för sin lärare, och vi bryr oss inte om att 

undersöka utan bara anmäler direkt.” 
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Andra rektorer menar att det i flera fall inte är till barnets bästa när man anmäler till följd av 

att resultatet av anmälan inte blir till barnets bästa. 

Intervjuperson C: ”Resultatet blir ju inte till barnets bästa, alla dessa fall hade ju 

barnet mått bättre av att gå kvar i vår skola. Men nu rycktes det iväg till annan skola.” 

Intervjuperson D: ”Anmälan blev dålig istället, eftersom de flyttade. Det blev det. 

Ibland är de ju så att det är ju bättre, vi känner ju familjen. Nu vet jag ju hur det gått 

för det barnet. Det har ju gått åt skogen. För vi är ju en liten skola. Det är ju en 

trygghet och så, så han hade ju mått mycket bättre om han kunnat gå kvar här.” 

En effekt som en rektor lyfter som ett problem är att handläggningen och socialtjänstens 

arbetssätt i flera fall utgår ifrån föräldern istället för barnets bästa. 

Intervjuperson F: ”jag kan skriva en bok om alla anmälningsärenden där 

utgångspunkten är att det är det som är temat. Om man skulle utvärdera vad som hände 

i slutet så är det att det handlar om att hålla sig väl med föräldrarna och utgå ifrån 

deras bästa.” 

En av rektorerna berättar att de har anställt en familjeterapeut på skolan som kan hjälpa de 

familjer som behöver stöd. Detta för att rektorn anser att det är alldeles för osäkert om en 

anmälan leder till insatser. Vilket lett till att han ur perspektivet av barnets bästa och vilka 

effekter anmälningsplikten fått ”startat eget BUP och SOC”. 

Intervjuperson F: ”Vi har startat eget BUP och eget SOC egentligen inom egen regi. 

För det är för långa processer från att man gör en anmälan tills det kommer insatster, 

det är för chansartat. Vår verksamhet har mycket mer att tjäna på, när det gäller 

skolresultat, att en familj får en familjebehandlare med hög kvalité och börjar jobba 

direkt med familjen. Istället för att det ska behöva ta två månader och eventuellt, 

kanske, bli en insats… när vi anvisar en hjälpinsats har ingen tackat nej. Kanske 

mindre hotfullt. Ofta problem med föräldrar som inte är samspelta, detta kan våra 

familjebehandlare hjälpa till med till exempel. Då är det ju lättare att acceptera en 

insats från skolan.”  

5. 4. 4. Analys av rektorernas syn på effekterna av anmälningsplikten 

Rektorernas uppfattning om hur samverkan mellan socialtjänst och skola fungerar beskrivs 

genom att det är en dåligt fungerande återkoppling till anmälaren, även i sammanhang där 
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socialtjänsten har möjlighet att återkoppla utan att bryta sekretessen. Att en utredning startats 

är t.ex. något som rektorerna önskar att de skulle kunna få ta del av trots att sekretessen idag 

hindrar detta. Den rättsliga regleringen (5 kap 1a § SoL) påtalar vikten av samverkan mellan 

myndigheter och socialtjänstens huvudansvar över denna samverkan. I detta sammanhang är 

det oklart om det framför allt är sekretessen som upplevs som en svårighet i att upprätta en 

fungerande samverkan eller om det är andra orsaker som ligger till grund för bristerna i 

kommunikationen mellan socialtjänst och skola. Däremot är det tydligt att rektorernas 

upplevelse av att socialtjänsten inte samverkar med skolan leder till ett missnöje och en 

frustration gentemot socialtjänsten. Missnöje och frustration är faktorer som kan leda till att 

anmälningspliktiga anmäler oro till socialtjänsten i lägre grad enligt den tidigare forskningen 

(Svensson & Jansson, 2008; Sundell, 1997; Crenschaw et al., 1995). Även Mathiesens teorier 

om att tidigare erfarenheter av en rättstillämpning påverkar benägenheten att följa regleringen 

stärker denna analys. 

Liksom ”Utredningen om utsatta barn i skolan” (SOU 2010:95) pekar rektorerna på 

problematiken kring de situationer som är av mildare slag. Svårigheterna kring 

anmälningsplikten är inte, menar rektorerna, fall av misshandel och sexuella övergrepp, utan 

fall som rör brister i omsorg, skolplikten och allmän oro över ett barns situation. Kopplat till 

Sveriges barnsskyddssystem som ett familjestödsorienterat system med ett mått av tvång blir 

denna svårighet viktig att belysa. Då intentionen med anmälningsplikten är att fånga in de 

barn som riskerar att fara illa, till följd av sin hemmiljö eller eget beteende, är det av största 

vikt att även de situationer som kan vara till risk för barnet i ett längre perspektiv avhjälps och 

familjer och barn får stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Rektorernas upplevelse av hur 

socialtjänsten agerar och mottar de orosanmälningar som kommer från skolan är att de ser en 

för liten förändring i de situationer som kan kopplas till ”brister i omsorgen”. Till följd av 

detta kan det sägas bli svårt för rektorerna att se samband mellan lagstiftningens intention och 

deras tillämpning av den, då de inte upplever att det som anmäls leder till insatser från 

socialtjänstens sida. Både Wiklunds (2006) beskriving av den ”låga ribban” in till 

socialtjänsten till följd av anmälningspliktens utformande och Mathiesens förklaringar av hur 

de åsyftade verkningarna ibland är idealbilder som i praktiken är ouppnåeliga kan läggas till 

som förklaringsmodell för rektorernas frustration över situationen.  Även avsaknaden av den 

samsyn som finns uppställd i riktlinjer från Socialstyrelsen (2004) som utgår ifrån förarbeten 

(Prop. 2002/03:53, s 47 ff.) kan kopplas till Mahiesens förklaringar om vikten av att känna till 

rättens åsyftade verkningar för att de ska få samma verkan i praktiken.  

https://lagen.nu/2001:453#K5P1aS1
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Av resultatet framgår att rektorerna har olika erfarenheter av hur relationen mellan skola och 

föräldrar påverkas av en orosanmälning. Alla rektorer redogör för att det är en laddad 

situation som uppstår och att föräldrar ofta uppfattar anmälan som en misstro mot dem som 

föräldrar. De menar också att detta är förståeligt då föräldrarna utsätts för en påfrestande 

situation. Rektorerna tar också upp problematiken med att föräldrarna ser socialtjänsten som 

en bestraffande instans som i sin yttersta åtgärd kan omhänderta föräldrarnas barn. De 

uttrycker vidare att föräldrarna i de flesta fallen inte ser socialtjänsten som en stödjande 

myndighet. Några av rektorerna upplever ändå att det i de flesta fallen finns en fortsatt 

relation mellan skolan och föräldrarna efter att anmälan görs, men att kommunikationen 

mellan skola och föräldrar är en svårighet som de får handskas med när anmälningar till 

socialtjänsten görs.  

De rektorer som endast tagit upp föräldrars negativa beteende vid anmälningar berättar också 

om hur barnen i anslutning till anmälningarna får sämre skolresultat och barnens sociala 

beteende får negativa effekter, misstro mot skola och lärare uppstår och situationen blir sämre. 

Ytterst byter barnet enligt dessa uppgifter skola och försvinner från skolans uppsikt. Oavsett 

hur föräldrar och barn reagerar på en anmälan lyfter rektorerna upp föräldrarnas roll i deras 

tolkning av den rättsliga regleringen. Ingen uttrycker att de på något sätt underlåter att anmäla 

till följd av vad föräldrarna kan tycka, men de har i åtanke att de kommer att uppstå en 

påfrestande situation för föräldrarna. Tidigare forskning visar att lojalitetskonflikten som 

uppstår gentemot föräldrar kan påverka anmälningsfrekvensen negativt (Olsson, 2009) något 

som skulle kunna vara en faktor även i detta sammanhang. Rektorerna vet att en anmälan inte 

nödvändigtvis leder till utredning eller än mindre en insats från socialtjänsten. Detta skulle 

enligt Mathiesen kunna beskrivas som omedvetna faktorer som gör att rättstillämparen 

påverkas i sin tolkning av den rättsliga regleringen tillföljd av rektorernas erfarenheter och 

syn på vad socialtjänsten gör efter att en anmälan från socialtjänsten inkommit. Även tidigare 

forskning (Svensson & Jansson, 2008; Sundell, 1997; Crenschaw et al., 1995) tar upp misstro 

mot socialtjänsten och dess organisation som en påverkansfaktor som leder till en lägre 

annmälningsfrekvens. 

Rektorerna ser anmälningspliktens intention där syftet är att barn inte ska riskera att fara illa 

som en reglering med barnets bästa för ögonen. Några av rektorerna framhåller att man i och 

med att man beslutar att anmäla till socialtjänsten så är det för barnets bästa.  De har, menar 

de, värderat barnets bästa i och med att de anmäler. Flera andra rektorer framhåller att 
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resultatet av en anmälan ibland inte blir till barnets bästa. Framför allt tar de upp att deras 

erfarenhet är att barnet byter skola när en anmälan gjorts, vilket inte gynnar barnet menar de.  

Leviner (2011) framför i sin forskning om socialtjänstens barnskyddsarbete att barnets bästa 

är ett svårdefinierat begrepp som är en tolkning av den aktuella situationen. Anledningen till 

detta är att det finns en svårighet att ställa upp övergripande riktlinjer för vad som kan kallas 

barnets bästa. Kopplat till rektorernas förhållningssätt till barnets bästa blir svårigheten kring 

detta begrepp tydligt. Intentionen av anmälningsplikten är till barnets bästa, det är rektorerna 

överens om. Men deras förhållningssätt till om resultatet av en anmälan är till barnets bästa 

går isär. Tidigare forskning har visat att den som är anmälningspliktig anmäler till 

socialtjänsten i högre grad om den anser att anmälan anses gynsam för barnet (Zellman, 

1990). Det skulle därmed kunna vara så att rektorerna tillföljd av en omedveten eller 

medveten påverkan av de föreställningar de har om anmälningspliktens effekter blir mer eller 

mindre benägna att anmäla oro för barn till socialtjänsten (jfr. Mathiesen, 2005).  

En medveten påverkan av resultatet av anmälningar som visat sig från en rektors sida är denna 

rektors uppstart av eget behandlingsarbete inom skolans ramar. Denna rektor fortsätter att 

anmäla till socialtjänsten trots erfarenheter av att få anmälningar leder insatser då denne rektor 

menar att det är bättre för barnen att de själva har insatser som de kan sätta in. Eftersom det är 

för riskabelt att invänta insatser från socialtjänsten, som i de flesta fallen inte sätts in, menar 

rektorn. 

Samma rektor tar också upp problematiken med barnets bästa i relation till förälderns bästa. 

Rektorns erfarenhet är att socialtjänsten i alldeles för hög grad vill hålla sig väl med 

föräldrarna till barnet som riskera att fara illa vilket leder till färre tvingande åtgärder. Detta är 

något som även Leviner (2011) får fram som ett resultat i sin avhandling. En av rektorerna har 

också i samband med diskussionen om barnets bästa i anmälningsärenden tagit upp vikten av 

att det kan räcka med att diskutera med föräldrarna, vilket rektorn menar är till barnets bästa 

eftersom det inte gynnar barnet eller familjen att bli anmälda i onödan. Dock utan att 

underlåta att anmäla till socialtjänsten när det behövs (enligt denne rektors uppfattning). En av 

de faktorer som Mathiesen tar upp som påverkar rättens åsyftade verkningar att uppnås är 

individen som verkande i en social kontext där dess personliga uppfattningar och tolkningar 

av en reglering i högsta grad spelar in. Här finns en tydlig indikator på att det är individens 

uppfattning av en reglering som påverkar hur anmälningsplikten ska tolkas, både ur den 

rättsliga regleringen och hur man tolkar barnets bästa.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att studera vilken verkan rätten har på rektorers 

förhållningssätt till anmälningsplikten i socialtjänstlagen och om anmälningsskyldigheten i 

SoL 14 kap 1 § får de verkningar som rätten avser. Frågeställningarna har varit vad 6 rektorer 

i 6 olika stockholmsskolor (både i privat och i kommunal regi) har för inställning till 

anmälningsplikten, hur de tillämpar den och hur de beskriver effekterna av anmälningsplikten. 

Resultatet av studien har visat att rektorers förståelse för anmälningspliktens syfte i vissa 

avseenden är begränsade. Det finns en diskrepans mellan deras uttyckta inställning till hur 

anmälningsplikten ska tillämpas och hur de i praktiken tillämpar regleringen. Rektorerna 

anser att anmälningspliktens utformning är för barnets bästa och att man som anställd inom 

skolan fyller en viktig roll i att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Dock finns en 

frustration över den brist på kommunikation som finns mellan skola och socialtjänst. 

Frustrationen bottnar i ett bristfälligt förtroende för socialtjänstens möjligheter att stödja de 

familjer som behöver stöd genom insatser. Dessutom ställer flera sig frågan om det är för 

barnets bästa att i alla lägen anmäla oro för barn till socialtjänsten. När anmälningar inte leder 

till insatser skapar dessa istället uteslutande en dålig relation mellan föräldrar och skola som 

rektorerna uppfattar går ut över barnet och dess mående. 

Rektorerna eftersöker stöd i tolkningen av vad som kan kallas ”oro för barn” och framför allt 

begreppet ”brister i omsorgen”. Dessa tolkningar ligger till grund för den anmälningspliktiges 

tolkning om hurvida en anmälan skall göras eller inte. Rektorernas tolkning av vad som ska 

anmälas till socialtjänstens ska bottna i den rättsliga regleringen och de riktlinjer som finns för 

den. Deras erfarenheter av vad som sker vid en anmälan påverkar, enligt Mathiesens teorier 

om rätten, på deras fortsatta tolkning av anmälningsplikten. Rektorernas tolkning av vad som 

ska anmälas till socialtjänsten menar jag påverkas av vad socialtjänsten gör med anmälan. 

Rektorernas erfarenheter säger att en viss typ av orosanmälningar inte leder till utredning eller 

instats, vilket i sin tur påverkar tolkningen av vilka situationer som är anmälningspliktiga. 

Detta eftersom socialtjänsten som ska avgöra om en oro är berättigad gång på gång, med sitt 

handlande, visar för rektorerna att dessa situationer varken leder till utredning eller insats. Ur 

detta skapas enligt min mening en felaktig tolkning av rättens åsyftade verkning. Som 

rektorerna i vissa sammanhang även redogör för i deras utsagor om hur de tillämpar 

anmälningsplikten 
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Deras positiva syn på anmälningsplikten som redskap för att fånga in barn som riskerar att 

fara illa borde höja rektorernas motivation att anmäla oro för barn till socialtjänsten. Dock 

visar både tidigare forskning (Olsson, 2009) och min studie på att rektorerna inte tolkar och 

tillämpar regleringen på samma sätt som rätten avsett. ”Ribban” som flera av rektorerna 

använder sig av för att tolka vad som skall anmälas till socialtjänsten ligger högre än den 

rättsliga regleringens.  

Inte bara svårigheten i att veta exakt vad som skall anmälas påverkar rektorernas tolkning av 

regleringen. Även skolans lojalitetskonflikt mellan lärare – föräldrar och lärare – barn när 

anmälningar görs är svårigheter som kan påverka hur och vad som ska anmälas. Då rektorerna 

inte i onödan vill att dessa relationer skall haverera, eftersom detta enligt rektorerna går ut 

över skolarbetet och barnets förtroende för skolan. Tillföljd av denna lojalitetskonflikt är det 

rektorerna som står för anmälan till socialtjänsten, istället för att lärarna själva står för 

anmälan. Föräldrarnas rätt att inte värderas utifrån normativa förväntningar måste beaktas 

menar flera rektorer. Det är viktigt att det finns viss substans i en annmälan då denna kan leda 

till obehagliga och jobbiga situationer för föräldrarna. Rektorerna framhåller vidare att detta 

inte får gå ut över anmälningsplikten, men att det bör beaktas. En uppfattning som finns bland 

rektorerna är att det inte är för barnets bästa att anmäla till socialtjänsten om de ändå inte 

inleder en utredning eller föräldrarna bara skulle tacka nej till de frivilliga insatser som 

erbjuds. Detta resonemang förefaller innebära att barnets rätt att inte riskera att fara illa vägs 

mot föräldrars rätt att inte utsättas för den påfrestande situationen att bli anmälda när det inte 

föreligger en faktisk oro. Denna slutsat finns även beskriven i tidigare forskning (Leviner, 

2011). Rektorerna menar att de värderar detta när de gör en anmälan. I de flesta fallen menar 

de, är det till barnets bästa att anmäla oro till socialtjänsten, men att konsekvensen av en 

anmälan kan bli dåligt för barnet. Ur detta finns det en tydlig svårighet att förhålla sig till 

barnets bästa, då den enskilde rättstillämparen tolkar vad som är till barnets bästa.  

Även lärares oro värderas utifrån rektorns tolkning av anmälningsplikten. Detta istället för att 

låta socialtjänsten avgöra om det faktiskt finns en oro för ett barns situation. 

Anmälningsplikten inom skolan idag innebär indirekt att lärare anmäler oro för ett barn till sin 

rektor och skolans elevhälsoteam, där rektorn och elevhälsoteamet eller enbart rektorn sedan 

tar beslut kring om en lärarens oro för barnet skall anmälas till socialtjänsten eller inte. Det 

finns en risk att anmälningspliktens intention försvinner i detta förfarande, då det för den 

enskilde läraren krävs att denne är väl påläst om anmälningsplikten för att sedan eventuellt gå 

emot sin chef i sammanhang då åsikterna om en viss oro för barnet ska anmälas eller inte. 
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Det finns enligt mig en diskrepans mellan det svenska barnavårdssystemets utformning, som 

ett stödjande system där barn som riskerar att fara illa skall fångas in så tidigt som möjligt, 

och praktiken där ”bara” de allvarliga situationerna för barn resulterar i insatser. Diskrepansen 

i systemet bottnar i olika faktorer såsom att föräldrar nekar till frivilliga insatser samt det sätt 

som ”mindre allvarliga” anmälningar tas om hand av socialtjänsten. Därmed uppstår en 

svårighet för de anmälningspliktiga i deras tolkning av vad som skall anmälas eller vad som 

kan kallas ”oro för barn” och ”brister i omsorg”. Trots rektorernas kunskap om den rättsliga 

regleringen och dess åsyftade verkan påverkas de av sina tidigare erfarenheter av de negativa 

konsekvenser de ser av anmälningar till socialtjänsten. 

Vald metod – fördelar och nackdelar 

Då jag använt mig av en rättssociologisk metod har jag kunnat påvisa svårigheter i att tillämpa 

anmälningsplikten. Det har också gett mig möjligheter i form av att sammanföra denna metod 

med intevjuundersökningar vilket belyst dessa svårigheter med hjälp av rektorers personliga 

uppfattning om den rättsliga regleringen. Detta hade inte kunnat göras om jag använt mig av 

dessa metoder separat. Vid exempelvis en vinjettstudie hade inte diskrepansen mellan hur 

rektorerna tillämpar anmälningsplikten och hur de i teorin anser att man ska tillämpa den 

kunnat påvisas. 

Nackdelarna med vald metod kan sägas vara att jag inte fått konkreta faktorer som påverkar 

anmälningsförfarandet. Då min studie belyst enskilda individers uppfattning av ett specifikt 

tema. Dessutom finns det en risk att i en studie av denna omfattning ge sig på att jämföra 

rättens åsyftade verkningar med praktiken, då det är ett ytterligt stort jobb att beskriva den 

åsyftade verkningen av en viss reglering. Det finns därmed en risk att jag missat delar av 

regleringen åsyftade verkningar till följd av detta.  

Förslag på vidare forskning 

Frågor som uppkommit under studien har bland annat varit, i vilken utsträckning 

socialtjänstens utredningsarbete påverkar rektorernas uppfattning av anmälningsplikten? Vad 

finns det för personliga faktorer som påverkar rektorernas bild av hur de ska tillämpa 

regleringen? Även hur ett tätare sammarbete mellan socialtjänst och skola skulle påverka 

tolkningen av anmälningsplikten? Därmed skulle vidare forskning på området kunna vara hur 

samverkan mellan skola och socialtjänst skulle kunna upprättas för att lösa otydligheter och 
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den osäkerhet som finns kring regleringen. Även vidare forskning på den diskrepans som 

finns mellan barnavårdsystemets utformning och dess praktik skulle vara intressant att belysa. 
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Bilaga 1 – Mail om förfrågan att vara med i studien 

Hej! 

  

Jag heter Kalle Dahlin och skriver min c-uppsats på Socialhögskolan i Stockholm under 

handledning av Katarina Alexius. 

  

Jag kontaktar dig eftersom du skulle kunna vara en av de rektorer som jag vill intervjua inom 

ramen för min studie. Ämnet för min uppsats är anmälningsplikten i socialtjänstlagen med 

fokus på skyldigheten för alla som jobbar inom skolan att anmäla oro för barn till 

socialtjänsten. Studien syftar till att undersöka rektorers förhållningssätt till 

anmälningsplikten. Min utgångspunkt är att du som rektor kan bidra med tankar och 

erfarenheter kring anmälningsplikten samt din syn på hur samverkan mellan skola och 

socialtjänst fungerar. Ambitionen är att intervjuerna ska leda till att eventuella svårigheter 

kring denna reglering kan belysas. 

  

Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att träffa mig och diskutera dessa frågor vid ett 

tillfälle under perioden 4-15 april? Du behöver avsätta cirka 1,5 timme, varav intervjun 

beräknas ta 60 min i anspråk. Om du väljer att delta kommer allt du säger under intervjun 

att vara konfidentiellt och redovisas anonymt. Självklart är jag flexibel när det gäller plats 

för intevjun. 

 

Vid intresse, hör av dig genom att svara på detta mail. 

 

Tack på förhand, 

Kalle Dahlin 

Tele: ……….. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du jobbat som rektor? 

- Hur länge har du jobbat som rektor på denna skola? 

- (om) Hur många skolor har du jobbat som rektor i? 

- Har du erfarenhet av att jobba inom skolan på annat vis än som rektor? 

- På vilket sätt? 

TEMA: Inställning till anmälningsplikten 

- Vad tänker du, när du hör ordet anmälningsplikt? 

o Hur ser du på plikten att anmäla och vad tänker du är syftet med 

anmälningsplikten? 

o Påverkas mängden anmälningar av att det är en plikt att anmäla oro till 

socialtjänsten eller skulle antalet anmälningar vara lika om det var valfritt att 

anmäla eller inte? 

- Hur skulle anmälningsplikten vara utformad om du fick bestämma?  

o Motivera, berätta varför! 

- Hur diskuterar ni kring anmälningsplikten inom skolan? 

o Med lärare? Föräldrar? Andra? 

TEMA: Tillämpning av anmälningsplikten  

- Kan du berätta om en situation där du anmält oro för ett barn till socialtjänsten? 

o Berätta gärna utförligt, på vilket sätt du gick till väga  

o Vad blev resultatet av anmälan? 

- Finns det några svårigheter i att tillämpa anmälningsplikten? 

o Vem i er skola är ansvarig för anmälan?  

 (eventuellt)  

- Vad tror du är anledningen till att du inte gjort någon anmälan? 

TEMA: Syn på effekterna av anmälningsplikten 

- Anser du att anmälningsplikten som den är utformad idag fungerar som lagstiftaren 

har tänkt och tror du att en anmälan till socialtjänsten alltid är för barnets bästa?  

o Ge gärna exempel 

o Vad kan du se att anmälningsplikten får för effekter? 

- Hur tycker du att samverkan fungerar mellan socialtjänsten, föräldrar och skola när en 

anmälan skett? 

o Vad påverkar möjligheten till samverkan? 

Vad har du för erfarenhet om föräldrars syn på anmälningsplikten? 


