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Hur ska en lärare agera på
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Kolliderar socialtjänstens mål med verkligheten vad det gäller

att anmäla att barn far illa?
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Sammanfattning 

Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva hur en lärare bör agera när denne misstänker att 

ett barn far illa. Jag försöker skapa en helhetsbild av omhändertagandeproceduren. 

Uppsatsens olika delar beskriver processen från anmälan till omhändertagande.  

Vidare vill jag undersöka vilka faktorer som avgör om en lärare vid misstanke att ett barn 

far illa, väljer att anmäla till socialtjänsten eller inte.  

 

En lärare ska aldrig göra en egen utredning angående om ett barn har dåliga 

hemförhållanden eller inte. Däremot är läraren skyldig att göra en anmälan om hon/han 

misstänker att en elev tar skada i hemmet. Jag har funnit fyra viktiga faktorer som styr om 

en lärare väljer att anmäla: 

    

1. Om det finns ett väl fungerande samarbete mellan skola och socialtjänst. 

2. Om socialtjänsten upplyser skolorna om sitt eget arbete och ger fortlöpande 

information om hur ett ärende framskrider efter en anmälan. 

3. Om lärarens egen personlighet och attityd är positiv till att göra en anmälan. 

4. Om läraren får stöd av rektor och arbetslag. 
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1. HUR SKA EN LÄRARE AGERA PÅ BÄSTA SÄTT NÄR DENNE 

MISSTÄNKER ATT ETT BARN FAR ILLA I SIN HEMMILJÖ? 

Många vuxna och tonåringar som farit illa som barn vittnar om hur de blev svikna av 

vuxenvärlden, skolan och sociala myndigheter. När de ser tillbaka på sin situation i dag så 

hade de velat bli omhändertagna. Trots att alla ”visste” så hände ingenting. Det är 

obehagligt att göra en anmälan men det blir säkert ännu obehagligare i längden för det 

barn som inte får hjälp. Rädsla och bristen på kunskap gör att många vuxna vänder barnen 

ryggen. 

 

De som arbetar med barn och ungdomar omfattas av socialtjänstlagens (71 § 2 stycket 

SOL) anmälningsplikt. Det innebär att myndigheter, lärare och annan personal har en 

skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om det misstänker att ett barn far illa i 

hemmiljön. De som arbetar med barn får inte anmäla anonymt eftersom de har en offentlig 

skyldighet att fullgöra sin anmälningsplikt. Den som anmäler är också skyldig att vittna i 

domstol om det behövs1.  

                                                
1 Erdis. M. (2000 ) Juridik för pedagoger, Sidan 62.  



 

Enligt en artikelserie i Aftonbladet växer cirka 200 000 barn upp i hem där våld 

förekommer. Regeringen vill att det ska ställas högre krav på myndigheter och annan 

personal att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa.2. Det finns 

ingen officiell statistik kring hur anmälningsplikten efterföljs. Departementssekreterare 

Agneta Björklund säger att när personal som arbetar med barn tillfrågats om de anmält 

misstänkt våld, svarar de oftast nej. Många uppger att de har känt oro för något barn men 

de har inte gjort någon anmälan. Regeringen lägger därför fram ett nytt förslag om 

utvidgad skyldighet att anmäla barnmisshandel.3.  

 

I anmälningsfrågan kan individen känna stort ansvar och skuld inför att kanske förändra 

någons livsöde. Det kan många gånger vara lättare att blunda för problemet än att 

konfronteras med det. Barn älskar alltid sina föräldrar och de kan kanske inte härleda sitt 

eget beteende till ett familjeförhållande som de själva anser vara normativt. En separation 

från hemmet blir alltid en traumatisk upplevelse, även om barnet får det bättre på lång sikt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Min hypotes är att fler barn far illa än vad antalet anmälningar från lärare visar, detta tror 

jag dock är svårt att bevisa. Huvudsyftet är därför att beskriva hur en lärare agerar bäst när 

denne misstänker att ett barn far illa i sin hemmiljö. Vidare vill jag undersöka om 

socialtjänstens mål kolliderar med verkligheten vad det gäller lagen om anmälningsplikt?  

Jag kommer bland annat att utreda vad som förväntas av skola och socialtjänst när det 

gäller barn som misstänks fara illa. Hur fungerar socialpolitiken i samhällshierarkin, från 

beslut till genomförande? Vilka faktorer är det som påverkar om en lärare väljer att 

anmäla eller inte?  Dessa fakta kan kanske sammantaget förklara varför anmälningsplikten 

inte alltid efterföljs.  

 

1.3 Metod, material och disposition 

Det är svårt att bevisa om lärare vågar anmäla eller inte. En ogjord anmälan finns inte och 

ofta saknar kommunerna sammanställd statistik över var anmälningarna kommer ifrån. 

Avsaknaden av resultat beror på mätproblem. Enkätundersökningar kan ge en bild av 

sanningen. Men när det gäller så här pass känsliga frågor tror jag att de flesta lärare i en 

                                                
2 Aftonbladet (2002-11-07) Christina Larsson, sidan 22. 
3 Norrländska socialdemokraten (2002-12-10) sidan 5. 



undersökning skulle svara som det förväntas att de ska svara enligt socialtjänstlagen (71 § 

2 stycket SOL).   

 

För att få en uppfattning om barnavårdsärenden i Sverige har jag i huvudsak nyttjat 

socialstyrelsens eget material i form av rapporter och avhandlingar. Socialtjänstens 

forsknings-och utvecklingsbyrå gör regelbundet undersökningar om utsatta barns situation 

i Sverige. Jag har även studerat litteratur som tar upp olika orsaker till samarbetsproblem 

mellan skola och socialtjänst. I huvudsak har jag inriktat mig på det delar i litteraturen som 

beskriver samarbete skola/barnomsorg och socialtjänst. Därför är antalet böcker jag använt 

i uppsatsen ganska omfattande. Undersökningen är i stort sett materialstyrd utifrån de 

böcker och skrifter jag har använt. Jag har även gjort en fallstudie kring samarbetet 

skola/socialtjänst i två städer. När det gäller Luleå och Kalmar kommun så har jag tagit del 

av deras uppgifter via telefonkontakt. Kalmar kommuns handlingsplan för lärare har jag 

fått brevledes. 

 

Inledningsvis i kapitel 2 beskriver jag den socialpolitiska bakgrunden till lagen om vård av 

unga och de principer som styr barnavårdsärendena i Sverige. Ur ett socialpolitiskt 

perspektiv undersöker jag vilken roll de olika aktörerna förväntas ha. Hur fungerar 

socialpolitiken i samhällshierarkin, från beslut till genomförande?  Jag redogör för de 

instanser som ansvarar för det socialpolitiska arbetet, från beslut till verkställande. Kapitel 

2.1 visar hur barnavårdsärenden handläggs och bedöms. Under rubriken 

Omhändertagandet av barn har ökat kapitel 2.2 redovisar jag hur många barn i Sverige, 

Norrbotten och Luleå som omfattades av LVU (Lagen om Vård av Unga) år 2001. I 

kapitel 3 redogör jag för barns grundläggande behov och vilka tecken ett barn kan visa när 

det brister i omsorgen. Socialtjänsten kan inte alltid bevisa brister i omsorgen, om detta 

skriver jag om i kapitel 3.1. Vilka iakttagelser som motiverar en anmälan samt fakta om 

anmälningsproceduren skildras i kapitel 4-4.4. Där beskriver jag socialsekreterarens 

arbete, hur en anmälan går till och vilka problem som kan uppstå kring en anmälan. Inom 

samma avdelning finns också beskrivet varifrån anmälningarna kommer. För att analysera 

samarbetet mellan skola och socialtjänst handlar kapitel 5 om samverkan mellan skola och 

socialtjänst. När det gäller delen skolans arbete då barn far illa har jag använt Kalmar 

kommuns handlingsplan. I avsnitt 5.1 redogör jag för hur individens personliga 

erfarenheter kan påverka arbetet med barn.  

 



Barn som far illa kan reagera på olika sätt. Därför avslutas uppsatsen om hur vi samtalar 

med barn utifrån barnets perspektiv. Det är inte säkert att barnets symtom tolkas rätt, ett 

barn kan vara deprimerat av olika orsaker. En anmälan behöver inte leda till någon åtgärd, 

men barnet kanske mår dåligt i alla fall. Avslutningen i kapitel 6 är därför tänkt som en 

samtalsmall för att hjälpa lärare att upptäcka om ett barn far illa men också för att vara till 

hjälp för elever med andra problem. 

 

2. SOCIALPOLITISK BAKGRUND 

Förenta nationernas barnkonvention artikel 6 är i huvudsak styrmedel för nya LVU - 

lagens tillkomst. Lagen om vård av unga (LVU) ska förverkliga FN: s konvention om 

barnets rättigheter i Sverige4. Enligt proposition 1997/98: 182 skall barn först och främst 

respekteras utifrån fyra viktiga grundprinciper: 

1. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet. 

2. Barnet skall skyddas mot diskriminering. 

3. Barn har rätt till liv och utveckling. 

4. Barnets rätt att säga sin mening ska respekteras. 

Barnets rätt till utveckling innebär att barnet har rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Barnkonventionen betonar barndomens egenvärde. Barnet är inte 

föräldrarnas egendom utan har redan från födseln ett eget värde och egna rättigheter5.  

Barnkonventionen gör regeringen ansvarig för att barnets rättigheter respekteras. Staten 

bör alltid använda sina juridiska möjligheter för att barn ska få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Anmälningsskyldigheten blev utvidgad för allt fler yrkesgrupper år 19986. 

 

En analys ur ett socialpolitiskt perspektiv visar hur socialtjänstlagen ligger till grund för 

socialtjänstens eller socialförvaltningens arbete. Riksdagen har 16 fasta utskott varav 

socialutskottet är en av dem. Socialutskottet bereder bland annat frågor om barn och 

ungdomsvård. En proposition (förslag) eller motion (motförslag) som bordläggs 

(avgörandet uppskjuts) skickas som remiss till socialutskottet för beredning. 

Socialutskottet får också själva väcka propositioner (förslag). Slutligen fattar riksdagen 

                                                
4 Statens offentliga utredningar. (2000: 77). Omhändertagen, sidan 49. 
5Statens offentliga utredningar. (2000: 77). Socialdepartementet. Omhändertagen, sidan 57-58.  
6Ibid, sidan 61.  



beslut över hur socialtjänstlagen ska vara utformad i olika fall. Det är sedan regeringen 

som verkställer besluten och utfärdar lagen7.  

 

Socialstyrelsen fungerar som en stab till regeringen, är en central myndighet och står 

under socialdepartementet. Socialtjänsten är ett av socialdepartementets 

verksamhetsområden. Socialtjänsten brukar också kallas för socialförvaltning, social 

service eller socialkontor. Socialstyrelsen är statens centrala expert och tillsynsmyndighet 

som följer upp och utvärderar socialtjänstens arbete. Uppgifterna kan vara 

myndighetsutövande. Regeringens socialminister är chef för socialdepartementet och 

ansvarar för Sveriges sociala vårdområden. Socialsekreterarna handlägger och bereder 

enskilda socialvårdsärenden inom en kommuns socialtjänst. Den personalkategori som 

arbetar som socialsekreterare räknas som socialförvaltningens tjänstemän 8.  

 

Socialtjänstlagen ligger till grund för socialtjänstens eller socialförvaltningens arbete. 

Socialtjänsten är en sammanfattande benämning på de insatser och den service 

kommunerna ska svara för enligt socialtjänstlagen. Det är kommunfullmäktige som 

beslutar om hur verksamheten ska organiseras. Socialtjänsten/förvaltningen kan vara 

underordnad en barn och ungdomsnämnd. Socialnämnden är politiker som är utnämnda av 

kommunfullmäktige.9 Kommunens socialtjänst ska förvaltas och verkställas av 

socialnämnden. Länsstyrelsen har ansvar för att granska socialtjänstens handläggning av 

enskilda ärenden i varje kommun10.  

 

Detta visar att socialtjänstens socialsekreterare ska bereda och handlägga beslut som fattas 

av socialnämndens politiker. De politiska besluten ska således fattas uppifrån och 

verkställas nedifrån. Likaså är lärarens roll underordnad. Utbildningsdepartementet 

bereder skollagen. Skolverket ska likt socialstyrelsen förverkliga att lagen följs. Barn och 

ungdomsnämnden kan i sin tur liknas vid socialnämnden. Nämndernas beslut tas av 

politiker. Skolan har samma samhällsposition som socialförvaltningen och läraren har 

likadant perspektiv som socialsekreteraren. Beslut om målstyrning skall alltså förverkligas 

med hjälp av personal som arbetar längst ner i hierarkin. Därför överensstämmer inte alltid 

                                                
7 Halvarson. A. M.fl. Almqvist och Wiksell. Sveriges statsskick, sidan 88-89. 
8 Ibid, sidan 129-130. 
9 Halvarson. A. M.fl. Almqvist och Wiksell. Sveriges statsskick sidan 129-130 
10Ibid, sidan 129-130. 



lagens uppföljning med verkligheten vad det gäller socialstyrelsens/nämndens 

socialpolitiska mål. 

 

Vid alla beslut som rör barn måste myndigheterna ställa sig frågan om beslutet hindrar 

eller gynnar barnets utveckling. I artikel 19 beskrivs olika former av vanvård och 

övergrepp som barnet måste skyddas mot. Det har anmärkts från flera håll att 

anmälningsskyldigheten inte följs. En av orsakerna uppges vara att det saknas kunskap om 

vad anmälningsskyldigheten innebär. Det är socialnämndens uppgift att informera om 

anmälningsskyldigheten. Socialnämnden tycker dock att det är svårt att nå ut med 

information till alla de grupper som omfattas av anmälningsskyldigheten. Friskolorna 

anges vara i synnerhet svåra att nå. Enligt justitieombudsmannen är anmälningsplikten 

total och får inte bli föremål för egenmäktiga beslut av tjänstemännen själva11. 

 

Det har tidigare visat sig att samverkan mellan förskola och individ och familjeomsorg har 

fungerat dåligt vad det gäller barn som misstänks fara illa12. Socialtjänsten anser att 

anmälningarna har ökat sedan 1980-talet, främst från dem som möter barn i sina yrken. På 

1980-talet pågick en kampanj ”barn i fokus projektet” som  tryckte på att 

anmälningsplikten § 71 SOL måste följas enligt lag. Det är däremot svårt att få någon klar 

uppfattning om de ökade anmälningarna beror på att antalet barn som far illa har ökat eller 

om fler följer anmälningsplikten. Socialstyrelsen anser dock att det finns många barn som 

riskerar att fara illa och som inte får stöd. Fler anmälningar skulle kunna hjälpa dessa 

barn13. 

                                                
11 Statens offentliga utredningar (2000: 77). Socialdepartementet. Omhändertagen, sidan 177-178. 
12 Sundell. K. och Flodin. B. Mellan stolarna. FoU-rapport 1994:16, sidan 3. 
13 Socialstyrelsen. Anmälan, utredning, insats. SOS-rapport 1998:4, sidan 10. 



 

En del hävdar att det omhändertas för många barn i Sverige och andra att det omhändertas 

för få barn. Diskussionen kring problemet präglas till stor del av individernas olika 

personliga grundinställning. Synen på vad som är acceptabla uppväxtvillkor och tilltron 

till sociala myndigheter varierar från person till person. Forskare och annan yrkesmässig 

personal som arbetar med barn är inte heller eniga angående frågan om tillfälliga kontra 

permanenta placeringar. 

 

2.1 Bedömningsgrund och handläggning av barnavårdsärenden   

Det finns två skolor som kan representera de olika synsätten ”den relationsorienterade” 

skolan och ”den behovsorienterade” skolan. De som följer den relationsorienterade 

skolan vill i de längsta undvika ett omhändertagande. Det är själva separationen som 

skulle skada barnet, även om föräldrarna anses vara olämpliga. Psykologisk förälder är 

den som barnet från början har etablerat en samverkan med (i regel biologisk förälder). De 

som förespråkar den relationsorienterade teorin vill behandla barn och föräldrar 

tillsammans. Om ett omhändertagande ändå måste ske så ska det bara vara kortvarigt och 

de biologiska föräldrarna ska ha fortlöpande kontakt med det så kallade stödhemmet. I 

Sverige följer socialberedningen i stort sett den relationsorienterade skolan.  

 

Förespråkare för den behovsorienterade skolan menar att den biologiska och psykologiska 

föräldern inte behöver vara samma person. Den som ger barnet omvårdnad, stimulans och 

tillgodoser barnets behov kan bli barnets psykologiska förälder. Ett omhändertagande kan 

vara en fördelaktig lösning för barnet och gemenskapen med familjehemsföräldrarna kan 

bli betydelsefullare än samarbetet med de biologiska föräldrarna. Det som skiljer de båda 

skolorna åt är att den relationsorienterade inriktningen förespråkar att de biologiska 

föräldrarna är viktigast för barnets utveckling och den behovsorienterade inriktningen 

menar att andra vuxna kan överta det psykologiska föräldraskapet14. 

 

Det finns också de som sammankopplar båda inriktningarna eftersom bäggedera ser 

barnets objektrelationer som viktiga för barnets utveckling. Relationen till föräldrarna 

skapar den självuppfattning barnet får och hur samspelet med andra människor kommer att 

se ut. Interaktionen mellan psykologiska teorier och vårdideologiska beslut kan kollidera. 

                                                
14 Grönvall. L. m.fl. (1991), Socialtjänstens mål och medel, Handboken om socialtjänsten. Sidan 367. 



Det är en svår balansgång att veta vad som är rätt, alla barn är inte lika sårbara och 

problemen ser olika ut från fall till fall. En separation kan vara farlig och skada barnet 

känslomässigt men den kan också vara till hjälp för de barn som far väldigt illa. Båda 

teorierna ser till barnets bästa, det som avgör teoriernas lämplighet beror på vilken 

individuell handlingsplan barnet behöver15. När socialtjänsten utreder en anmälan om 

tvångsvård skiljer de på miljöfall och beteendefall. 

 

Regler för tvångsvård av barn och ungdom finns beskrivna i 1991: års lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Före 1991 kunde myndigheterna bara vidta 

åtgärder om en skada redan skett, efter 1991 gavs möjligheten att kunna ingripa redan vid 

misstanke att barnet kan riskera att fara illa. Socialtjänsten fick också större makt att 

tillkännage tvångsvård om inte vårdnadshavarna eller barnet vill samarbeta. Det är tänkt 

att utredningar, beslut och åtgärder i första hand ska ske i samförstånd, men om barnet 

anses vara i behov av akut hjälp hävs detta. LVU delas upp i miljöfall (2§) och 

beteendefall (3§)16. 

 

I miljöfallen beror det på omgivningen om barnet far illa. Det kan gälla misshandel, 

utnyttjande, omsorgsbrister eller andra faktorer som kan skada utvecklingen eller hälsan 

hos barnet. De vanligaste bristerna vid ingripande i miljöfallen är misshandel eller 

vanvård. Barnen kan vara missgynnade och lämnade åt sig själva eller att föräldrarna 

missbrukar alkohol eller narkotika17. 

 

I beteende fallen är det den unge själv som har ett asocialt uppträdande. Barnet skadar sitt 

eget hälsotillstånd och sin utveckling genom ett självdestruktivt beteende bl.a. genom 

missbruk, brottslighet, eller annat socialt nedbrytande handlingssätt. Det är barnets egen 

livsföring som avgör insatserna. Vanligtvis är det inte enstaka brott utan en långvarigt 

kriminell inriktning som motiverar beslut om tvångsvård av ungdomar i beteendefallen18. 

 

Även om en lärare gör en anmälan är det inte säkert att barnet tas om hand enligt LVU. 

Många gånger kan barnets problemsituation lösas utan tvångsåtgärder. Socialtjänstens mål 

är att i första hand ge råd, behandling och stöd i samförstånd med de berörda familjerna. 

                                                
15 Andersson. G. m.fl. (1996) Barnet i den sociala barnavården. Sidan 88. 
16 Andersson. G. m.fl. (1996) Barnet i den sociala barnavården, sidan 88. 
17 Elmer. Å. m.fl. (2000). Svensk socialpolitik, sidan 193. 
18 Elmér. Å. m.fl. (2000) svensk socialpolitik, sidan 193. 



Om socialstyrelsen däremot värderar att samverkan inte fungerar kan de ansöka om ett 

tvångsomhändertagande i länsrätten. Är läget väldigt akut kan ett omedelbart 

omhändertagande ske före länsrättens beslut. Länsrätten måste dock godkänna beslutet 

inom en vecka, därefter har nämnden fyra veckor på sig att göra en slutgiltig begäran om 

tvångsvård19. 

 

Socialnämnden måste göra en grundlig undersökning och lämna en utförlig skriftlig 

rapport för orsakerna till ansökan om tvångsvård. Juridisk hjälp kan erbjudas till barnet 

och föräldern om deras intressen kolliderar. Den som har fyllt 15 år har rätt att föra sin 

egen talan. De inblandade bör närvara personligen om detta inte bedöms göra mer skada 

för barnet.  

 

Om länsrätten ger klartecken för tvångsvård så är det socialnämnden som ska bestämma 

hur den omhändertagne ska vårdas. Vårdform och tidsperspektiv bör preciseras. Det är 

vanligast att barnet får börja bo i ett familjehem, men om det är lägligt finns också 

möjligheter att fortsätta det behandlande arbetet i hemmiljön. Socialnämnden kan anlita 

polisen för att genomföra ett omhändertagande, om det uppstår problem20. 

 

Barn som hör till beteendefallen kan placeras på särskilda ungdomshem (§ 12 hem). 

Socialnämnden söker plats hos statens institutionsstyrelse och vården kan tidigast avslutas 

när den unge fyllt 21 år. I miljöfallen upphör vården senast när individen blivit myndig (18 

år). Däremot skall alla tvångsomhändertaganden omprövas regelbundet, halvårsvis av 

socialnämnden. Skulle förhållandena ha förbättrats kan vården avbrytas tidigare. 

Länsrättens beslut om ett omhändertagande kan överklagas hos kammarrätten. Om 

socialnämndens beslut om vårdform ogillas kan en överklagan göras hos länsrätten och 

kammarrätten. I vissa situationer eller under vissa omständigheter kan regeringsrätten 

ompröva kammarrättens beslut. Domstolen kan efter år 1998 döma ungdomar som begår 

brott till sluten ungdomsvård i § 12 hem21. 

 

2.2 Omhändertagandet av barn har ökat  

                                                
19Ibid,  sidan 193. 
20 Ibid, sidan 193. 
21 Elmer. Å. m.fl. (2000). Svensk socialpolitik sidan 194. 



År 1997 var ca 18 000 barn omhändertagna utanför hemmet, i Sverige. Det var också cirka 

18 000 barn som fick annan hjälp. Cirka 4000 barn var tvångsomhändertagna enligt LVU 

lagen som trädde i kraft år 1990. Att fler barn omhändertas i dag kan utläsas av statistiken, 

som uppger allt högre antal barn som omfattas av LVU22.  Det som däremot inte syns är 

orsaker till anmälningar och hur barnavårdsanmälningarnas utveckling är uppdelat på 

olika anmälargrupper. Där saknar kommunerna statistik.  

 

En studie i 20 större kommuner visar att barnavårdsanmälningar och 

barnavårdsansökningar har ökat sedan 1980-talet. Det finns också tecken på att fler 

utredningar avskrevs år 1998 än år 1990. I Sverige var år 2001 cirka 4 300 barn och unga 

nytillkomna som blev föremål för olika utredningar enligt LVU. Ungefär sammanlagt 18 

500 barn och unga omfattades av socialtjänstens insatser, antingen genom 

socialtjänstlagen (SOL) eller genom lagen om vård av unga (LVU). Av 14 000 barn hade 

10 000 vård med stöd av SOL, 4000 fick vård enligt LVU och 150 barn blev omedelbart 

omhändertagna23. Sammanställda resultat från 1990-talet visar att barn som far illa främst 

ökar i storstadsområdena. Socialstyrelsen anser att den tilltagande efterfrågan på insatser 

beror på ökad arbetslöshet och nedskärningar i barnomsorg och skola24. Så sent som 1999 

uppmärksammades det att inte anmälningsskyldigheten efterföljs eller tillämpas på rätt 

sätt. Det kan gå lång tid innan det sker någon anmälan till socialstyrelsen. Orsakerna antas 

vara brister i förståelsen för vad anmälningsplikten innebär25.  

 

I Norrbottens län år 2001 rapporterade Länsrätten sammantaget 49 domslut och 

fastställande enligt LVU. Av dessa beslut var 17 barn syfte för omedelbart 

omhändertagande. 24 fall rörde ansökan om vård och 3 fall avsåg begränsningar i 

umgänge. 3 beslut gällde omprövning av vård och 2 fall handlade om placeringsbeslut. 

Det var 19 barn som påverkades av de 17 omedelbara omhändertaganden. Av dessa var 10 

barn mellan 15-20 år, 4 barn var mellan 12-14 år och 5 barn var under 12 år. I några 

händelser inkluderar en dom flera barn och ett barn kan vara berörd av flera domar. Av 49 

domar och beslut enligt LVU så var det 43 barn inblandade26. 

 
                                                
22Ibid, sidan 194. 
23 Socialstyrelsen, publicerat statistik (2001) http://www.sos.se/fulltext/44/2002-44-7/sammanfattning.htm 
24 Statens offentliga utredningar. (1997: 8).  Socialdepartementet.  Röster om barns och ungdomars psykiska 
hälsa, sidan 133. 
25 Statens offentliga utredningar. (2000: 77).  Socialdepartementet. Omhändertagen, sidan 177. 
26 Års rapport (2001) Länsstyrelsen Norrbottens län. Sociala funktionen, Kristina Lundberg, Sidan 3. 



I Luleå gjordes 8 LVU ingripande år 2001. Norrbotten hade totalt 17 omedelbara 

omhändertagande varav 3 stycken skedde i Luleå. Till Länsrätten i Norrbotten kom det in 

24 ansökningar om vård med stöd av LVU. Ansökningarna gällde 30 barn och unga. I 

Luleå ansöktes det om vård 4 gånger och barnen var 5 till antalet. Statistiken från tidigare 

år i jämförelse med 2001 års statistik åskådliggör att LVU - domar och beslut har tilltagit 

något i Norrbotten. Länsstyrelsen anser dock att mängden barn som blir fall för LVU-

ingripande håller sig förhållandevis oföränderligt i länet27. Detta tycker jag att man kan 

tolka hur man vill, barn växer upp och det är knappast samma barn som blir föremål för 

olika anmälningar som sker under flera år.  

  

För att förstå om ett barn far illa är det väsentligt att veta vad ett barn behöver och vilka 

symtom som kan motivera misstankar om att barnet inte får sina behov tillgodosedda. 

 

3. SYMTOM SOM BARN KAN VISA NÄR DE FAR ILLA I SIN HEMMILJÖ 

Alla barn har ungefär likartade behov, primära och sekundära. Barn behöver omvårdnad 

och trygghet. Barnen ska känna sig älskade och respekterade av sina föräldrar. Även om 

barnet visar negativa känslor får inte föräldern förskjuta det. Vuxna får inte ställa 

orealistiska krav på barnet och barnet måste få både psykisk och social stimulans. 

Föräldrarna bör också engagera sig i barnets fritid och skolgång. Det är väsentligt för 

barnets utveckling att barnet får ta ett eget ansvar utifrån sin förmåga och att få känna sig 

behövd28.  

 

Hur kan ett barn agera för att de ska väcka misstankar om vanvård? De barn som utsätts 

för den svåraste formen av försummelse eller vanvård är vanligtvis lätta att upptäcka till 

exempel fysisk misshandel eller dåliga kläder. Det kan vara mer komplicerat att upptäcka 

fall där misshandeln handlar om social eller emotionell försummelse.  

I beteendefallen är det barnets eget agerande som avslöjar att något är fel. Om problemen 

går att härleda till barnets egna funktioner så kan det bero på en lättare hjärnskada till 

exempel DAMP29 eller ADHD30. Om barnets oro, överaktivitet eller extrema inåtvändhet 

                                                
27 Årsrapport. (2001). Länsstyrelsen i Norrbottens län, sociala funktionen, Kristina Lundberg, Sidan 3-4. 
28 Fridh. B. Norman G. (2000) Att utreda när barn far illa- En handbok om barnavårdsutredningar i 
socialtjänsten, sidan 52. 
29 DAMP = deficits in attention motor control and perception, det vill säga barnet lider av uppmärksamhetsbrist, 
bristande impulskontroll och överaktivitet. 
30 ADHD = Attention deficit hyperactivity disorder, som innebär att barnet har motoriska svårigheter, är 
ouppmärksam och hyperaktiv.  



inte kan förklaras som en hjärnskada eller annan störning kan i stället misstanken falla på 

brister i hemmiljön31. Det har visat sig att skolorna ofta vid sina anmälningar till 

socialtjänsten, reagerat på att barnen hade ett aggressivt beteende. 

 

Jag tror att barn som agerar utåt blir mer uppmärksammade än inåtvända barn. Elever som 

får stora raseriutbrott kan vara svårbemästrade för skolpersonalen. Läraren kan känna sig 

misslyckad om hon eller han inte klarar av att lugna eleven. Ett aggressivt beteende hos en 

elev kan väcka misstankar hos läraren om att barnet har problem i hemmet. Orsaken kan 

vara utsatthet i hemmiljön, men det behöver inte vara så.  

 

Ibland har lärare väntat alldeles för länge med en anmälan med påföljden att spekulationer 

hinner uppstå om misshandel och sexuella övergrepp. Detta är inte alltid så lyckat, när 

socialtjänsten får in en anmälan så tror sig anmälaren redan veta orsaken och det är bara 

socialtjänstens utredning som ska bevisa det. Om utredningens struktur redan är 

förutbestämd så är det inte säkert att det är den rätta lösningen på barnets problem. Det är 

sällan socialtjänsten får in anmälningar om barn som mobbas, mobbar eller beter sig 

avvikande. Lärarna kanske tolkar att dessa problem är medfödda hos eleven eller beror på 

skolans struktur, snarare än på brister i hemmiljön32. 

 

Det är sällsynt att barn är smutsiga, hungriga och ovårdade nu för tiden, men det händer. 

Dessa barn kommer ofta från hem där föräldrarna har ett lättare förståndshandikapp. Om 

den bristande omsorgen beror på okunskap eller emotionella knappheter är svårt att svara 

på. Barn som är dåligt klädda signalerar hur som helst att det är något som är fel i 

hemförhållandena. Orsaker kan vara missbruk, psykisk sjukdom eller dålig ekonomi hos 

föräldrarna. Det förekommer dock att barn som är både ”hela” och ”rena ” kan fara illa i 

hemmiljön. Ett barn som uppvisar tydliga tecken på vanskötsel har antagligen en större 

omsorgsbrist än normalt. Här är det uppenbart att barnet behöver hjälp och stöd33.  

 

Det kan även förekomma att barn drabbas av depressioner på grund av försummelse. Men 

ett barn kan också vara deprimerat utan synlig orsak. Alla barn som visar tecken på 

depression bör få hjälp oavsett vad den beror på. En utdragen depression kan leda till att 

                                                
31 Fridh. B och Norman. G. (2002) Att utreda när barn far illa, sidan 120. 
32 Fridh. B och Norman. G. (2000) Att utreda när barn far illa, sidan 121. 
33 Fridh. B och Norman. G. (2000). Att utreda när barn far illa,  sidan 122. 



barnet begår självmord. Här befinner sig de så kallade tysta och osynliga barnen speciellt i 

riskzonen. Vi vuxna måste våga fråga hur barnet mår. 

 

Det kan vara svårt att upptäcka en depression hos barn. Depressionen kan visa sig i form 

av apati men den kan också vara mer förtäckt och gömma sig bakom ett utåt agerande 

beteende som aggressivitet och destruktivitet. Barndepressioner är på många sätt lika 

vuxendepressioner34.  

 

För att förhindra att deprimerade barn och ungdomar begår självmord så måste vi vuxna se 

krisen ur barnets perspektiv. Om ett barn uttrycker tankar om självmord framkallar det 

ofta så starka känslor av ångest hos de flesta vuxna att många undviker att tala om det. 

Självmord väcker skuld hos efterlevande och det är ett tabubelagt ämne överhuvudtaget.  

De barn som är sårbara kan vara mer självmordsbenägna. Vanligtvis är det tonåringar som 

försöker begå självmord. I de tidigare tonåren dominerar flickor de flesta 

självmordförsöken (ca 90 %). När det gäller fullbordade självmord så sker det mest bland 

pojkar i 18-19: års åldern (ca 90 %)35. 

 

Ett självmordsförsök är en handling som i hög grad ska tolkas som ett rop på hjälp. Det 

finns oftast ett bakomliggande problem till självmordsförsöket. Barnet vill fly från en 

verklighet som är jobbig att klara av36. Jag tror också att barn har svårt för att analysera 

egna känslor och sedan kunna förmedla dem med ord 

 

Barn som har försökt att begå självmord berättar om hur de upplever tillvaron som tom 

och meningslös. De känner sig ensamma, avvisade och kränkta. Ofta har barnens föräldrar 

själva svårt för att visa känslor. Barnen upplever att de inte får tillräckligt med kärlek och 

uppmärksamhet. Vad det gäller fysisk och psykisk kontakt är familjemedlemmarna många 

gånger avskärmade från varandra. I dessa familjer kan det både finnas en rädsla för att visa 

positiva känslor och för konfliktsituationer. Barnet kan därmed inte heller analysera och 

sätta ord på sin egen känslomässiga situation. 

 

                                                
34 Nilzon. K. R. (1995). Barn och depression, sidan 21.  
35 Fahrman. M. (1993). Barn i kris, sidan 92. 
36 Ibid, sidan 94. 



Ett självmordsförsök visar oftast att något är fel i familjerelationen. Ett barn utvecklas som 

person och människa i förhållande till sina vårdnadshavare. Omedvetet skapar barnet en 

självbild utifrån hur han/hon bemöts av föräldrarna. Om föräldrarna inte ser eller bekräftar 

barnet, utan ignorerar och osynliggör det, så präglas barnets personlighet negativt37. När 

självbilden blir svag uppstår ett behov av att finna en balans mellan inre och yttre faktorer. 

Barnet kan reagera med förnekande av den egna personen och med självförstörande 

gärningar38. 

 

Barn tar till sig både positiva och negativa tecken. Medvetna eller omedvetna budskap från 

föräldrarna kan skada eller stärka barnet. Ett barn som upplever att det är en belastning, 

kanske försöker begå självmord för att göra det lättare för föräldern. Alla föräldrar kan 

under vissa stunder och under vissa omständigheter bli trötta på sina barn. Det är dock inte 

dessa barn som är i riskzonen, utan de barn som är totalt osynliga i vuxenvärlden. Oftast är 

det sårbara barn från relationsstörda familjer som gör självmordsförsök. 

 

Vanligtvis utför barnet självdestruktiva handlingar för att få någon form av intresse från 

föräldrar eller från vuxenvärlden överhuvudtaget. Barnets oro och ångest minskar om det 

utför självförstörande handlingar samtidigt som det vill att föräldrarna skall 

uppmärksamma det39. 

 

Det är också vanligt att barn och ungdomar som försöker att begå självmord har växt upp i 

familjer där våld och aggressivitet ofta förekommer. I familjer där kommunikation saknas 

tränas inte barnen i verbal konflikthantering. Barnet har svårt att hävda sig, få utlopp för 

negativa känslor och besvikelser i den konflikträdda familjen. Barn som utsätts för stress 

under längre perioder kan ta till ett självmord för att de inte klarar av att uthärda 

påfrestningen. I familjer där bråk förekommer regelbundet framkallar detta en pressad 

tillvaro för barnet. Det är svårt för barnet att förutse när ”nästa bråk” ska börja. Ovissheten 

och förväntningar som bygger på tidigare erfarenheter bildar en svår stressituation för 

barnet. Barn måste kunna förutsäga sin tillvaro, det skapar trygghet40. 

 

                                                
37 Fahrman. M. (1993). Barn i kris sidan 94. 
38 Ibid, sidan 94. 
39Ibid, sidan 95. 
40 Fahrman. M. (1993). Barn i kris, sidan 95. 



Familjerna blir allt mer anonyma och det sociala kontaktnätet blir allt snävare för många i 

Sverige. Detta drabbar även våra barn. I kulturer där människor lever tillsammans i stora 

familjer är det ovanligt med självmord. I moderna industrisamhällen styr individualismen 

och många fler utestängs från den sociala gemenskapen41. Barn som har försökt att begå 

självmord visar sig ofta vara väldigt ensamma, de känner att föräldrarna inte bryr sig om 

dem, de har varit deprimerade och har haft känslor av tomhet. Barnen upplever tillvaron 

som hopplös, det finns inget att se fram mot. Ibland känner sig barnen udda, att de inte är 

som andra barn42. 

 

3.1 Socialtjänsten kan inte alltid bevisa brister i omsorgen 

Det finns en hel del barn som trots brister i omsorgen inte visar några symtom. Ofta tar 

barnen ett ”vuxen” ansvar inom ”trasiga” familjer för att inte visa något utåt för 

omgivningen. Brister i omsorgen kan se olika ut och uppfattas varierande från barn till 

barn. Barn är olika individer och personligheter och hanterar konflikter på olika sätt. 

Brister i omsorgen kan förstöra vissa barn för all framtid, men de kan också skapa 

”överlevnadskonstnärer” som klarar livets motgångar galant 43. 

 

Brister i omsorgen kan innebära att barnets grundläggande behov inte blir tillgodosedda. 

Det kan också vara så att föräldrarna har en religiös eller ideologisk uppfattning som att 

till exempel förvägra barnet blodtransfusion, utföra könsstympning eller att gifta bort 

barnet som minderårig. Föräldrar som lämnar sina barn utan tillsyn sköter inte heller sina 

förehavande som vårdnadshavare. Om barnet bemöts av överkrav eller krav som inte är i 

relation till barnets ålder så kan även det ses som en brist i omsorgen. Det är ofta vanligt 

att omvårdnadsbrister beror på föräldrarnas oförmåga att se vilka anspråk barnet har. 

Föräldern sätter sina egna behov och önskningar i första rummet. 

 

Begreppet ”brister i omsorgen” ska alltid sättas i relation till ”barns behov” visar att 

socialtjänsten är ganska maktlösa i de flesta fall, utom då barnen blivit uppenbarligen 

misshandlade, försummade eller övergivna. Det kan även vara svårt att bevisa de svåraste 

fallen eftersom socialtjänsten och länsrätten ofta följer regeln att ”hellre fria än fälla” en 

förälder som är försumlig. Utredningssituationen kan ibland vara motsägelsefull eftersom 

                                                
41 Ibid, sidan 95. 
42 Ibid, sidan 97. 
43 Fridh. B och Norman. G. (2000) Att utreda när barn far illa sidan 123 



socialtjänsten ska kunna samarbeta med föräldrarna och samtidigt försöka se till att 

barnets behov tillgodoses44. 

 

Är familjen isolerad och anonym har socialtjänsten svårare att få kontakt. I en mycket 

sluten familj som har omvårdnadsbrister kan barnen dessutom drabbas av ensamhet och 

utanförskap. I varje enskilt fall måste bristerna i omsorgen placeras i samband till det 

aktuella barnets behov. Ett harmoniskt och tryggt barn kräver mindre uppmärksamhet än 

ett barn med behov av särskilt stöd.  

 

Det finns dessvärre ingen färdig mall att ta till för att bevisa att ett barns uppträdande eller 

karaktärsproblem beror på brister i omsorgen. Det finns barn som klarar sig bra i tillvaron 

trots att de har växt upp under dåliga hemförhållanden och det finns barn som får problem 

i livet fast att de har haft stabila hemförhållanden. Allmänt är nog inställningen den att 

barn som inte bemöts med ömhet och hänsyn också får svårt att själva visa empati till sina 

medmänniskor45. 

 

4. VILKA IAKTTAGELSER MOTIVERAR EN ANMÄLAN? 

En anmälan kan gälla ett barns uppträdande eller föräldrarnas/förälders beteende. Inte 

sällan sammanfaller barnets agerande med föräldrarnas sätt att vara. Föräldrarna kan 

uppvisa tecken på missbruk, att de uppträder aggressivt mot barnen, att de inte är i kontakt 

med skolan och så vidare. Apati, inbundenhet eller förvirring kan vara tecken på psykiska 

problem hos föräldern.  

 

Ett barn som far illa kan ge signaler av varierande slag. Barnet kanske är ensamt ute sent 

om kvällarna. Barnet ägnar sig åt vandalisering eller snatteri. Andra tecken kan vara att 

barnet inte får mat regelbundet och växer sakta. Barnet kan vara ovårdat och ha dåliga 

kläder. Barnet kan uppvisa blåmärken. Den unge kanske inte vill gå hem eller komma till 

skolan överhuvudtaget. Barnet gör inte läxorna. Andra signaler kan vara att barnet är 

aggressivt, ledset, oroligt eller okoncentrerat. Barn är oftast lojala mot sina föräldrar men 

                                                
44 Fridh. B och Norman. G. (2000). Att utreda när barn far illa, 
 sidan 123. 
45 Ibid, sidan 124. 



det händer att barnet själv vittnar om sina dåliga hemförhållanden. Barnet kanske berättar 

att föräldrarna missbrukar, bråkar, att han/hon lämnas ensamt hemma, med mera46. 

 

4.1 Hur går en anmälan till? 

En anmälan om misstanke att ett barn far illa kan ske både muntligt och skriftligt. Lärare 

som omfattas av 71 § SOL ska dock alltid göra en skriftlig anmälan. Är det däremot 

nödvändigt med en brådskande anmälan på grund av att barnet är i en akut situation kan 

anmälan göras muntligt, men den bör kompletteras med en skriftlig anmälan. 

Socialnämnden är ändå skyldig att inleda en utredning i väntan på den skriftliga 

informationen47. 

 

Det räcker att läraren skriver ner vad hon/han har sett och vet. Anmälan behöver inte se ut 

eller vara utformad på ett visst sätt. Om en lärare misstänker att ett barn far illa bör läraren 

kontakta barnets föräldrar. Lärare ska tala om vad han/hon har sett eller hört för 

föräldrarna. Föräldrarna får här en chans att förklara sig och ge sin uppfattning om barnets 

belägenhet. Läraren kan sen tillsammans med personalgruppen bestämma om 

förälderns/föräldrarnas svar var tillgodoseende. Om läraren känner sig osäker kan han/hon 

konsultera en socialsekreterare för rådfrågning, i detta skede behöver inte barnets namn 

uppges. Finns det däremot misstankar om misshandel eller sexuella övergrepp bör inte 

föräldrarna informeras.48 

 

Det finns inga särskilda regler för vem som ska stå för anmälan formellt. Det kan vara bra 

om föreståndare eller rektor skriver under anmälan eftersom läraren arbetar närmare 

barnet. Men det finns inget som hindrar att läraren själv undertecknar, enskilt eller med 

andra i personalen. Anmälan ska vara försedd med anmälarens namn och läraren ska våga 

stå för sina misstankar. Personal med anmälningsplikt är skyldig att uppge sitt eget namn. 

En anonym anmälan är också svårare att handlägga och utreda, eftersom det inte går att få 

tag i anmälaren för mer information. 

 

                                                
46 Socialstyrelsen SoS-rapport 1998:4 (1998) Anmälan Utredning Insats. Individ och familjeomsorgens arbete 
med barn, sidan 29. 
47 Sundell. K. m.fl. (1994) FoU- rapport. Mellan stolarna – Vad händer när socialtjänsten inte samverkar kring 
barn som far illa, sidan 12 
48 Lindelöw .U. m.fl. (1991) Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola, sidan 103 



Om en lärare ser att ett barn är fysiskt skadat bör kontakt först tas med föräldrarna och 

sedan med socialsekreterare som ska avgöra om barnet behöver läkarundersökas. Skulle 

det finnas misstankar om sexuellt utnyttjande eller misshandel kontaktas inte föräldrarna 

först utan en socialsekreterare ser till att barnet får läkarvård. Det är bara vid akuta skador 

som läraren har befogenhet att kontakta sjukvården. 

 

Vid en anmälan ska barnet namnges och läraren är skyldig att genast anmäla till 

socialnämnden när misstanke uppkommer. Läraren kan dock få en viss tidsfrist för att tala 

med barnets föräldrar och arbetsledare. Om det behövs kan tid även avsättas för 

rådgivning och vägledning från socialnämnden. Många lärare behöver aldrig göra en 

anmälan under hela deras yrkesperiod på skolorna. Skolpersonal kan helt sakna erfarenhet 

av frågor som rör anmälningsplikten och detta skapar en osäkerhet hos lärare 49. 

 

 

Att våga göra en anmälan är ett känsligt beslut som kan väcka både ångest och skuld. I 

syfte att göra en anmälan mindre främmande beskriver jag hur en socialsekreterare arbetar 

och vad som händer efter en anmälan. 

 

4.2Vad händer efter en anmälan? 

Socialsekreterarens huvuduppgifter består av utredning, behandling och insatser. 

Socialarbetarens roll kan delas in i fyra grupper som skiljer sig från varandra i det 

avseende vad socialsekreteraren gör och hur deras förhållande till vårdnadshavarna ser ut. 

Begreppen relation och kontakt behöver inte ha samma värde. Det är svårt att bedöma om 

en bra kontakt med föräldrarna bestämmer vilka insatser som ska ske eller om det är 

insatserna som avgör om kontakten blir god. Känns samarbetet fel för föräldrarna finns en 

stor risk att hjälp och stödinlägg motarbetas av vårdnadshavarna. Behandlingsinriktat 

arbete fungerar bäst om det finns en positiv kontakt50.  

 

Den största gruppen innefattar förmedling av hjälp och stöd. När klienten förmedlas hjälp 

och stöd träffas socialsekreteraren och barnens föräldrar relativt sällan. Socialsekreteraren 

är utbytbar eftersom kontakten, trots att den är positiv, aldrig leder till något egentligt 

känslomässigt förhållande.  

                                                
49 Lindelöw. U. m.fl. (1991). Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola, sidan 104. 
50 Andersson. G. (1991) Socialt arbete med små barn, sidan 88. 



 

I kategorin kontroll och myndighetsutövning träffas barnens föräldrar och socialtjänsten 

inte mer än vad som är tvunget. Här är samarbetet ändå mer negativt och ytligt. I dessa fall 

kan föräldrarna mycket väl tänka sig att byta socialsekreterare.  

 

Inom den tredje kategorin behandlingsinriktat arbete är förhållandet mer inbördes positivt. 

Socialsekreteraren träffar sina klienter många gånger och periodiskt. Här är relationen 

gemensam, socialsekreteraren är viktig som kontaktperson och inte utbytbar. Även om 

arbetet präglas av både stöd och kontroll så kan det finnas en ömsesidig tilltro. När 

föräldrar och socialsekreterarna bara träffas en eller några få gånger blir deras relation 

kanske ytlig och neutral. Denna kategori hamnar under gruppen utredande arbete51. 

 

Hur en socialsekreterare väljer att arbeta avgörs inte helt av vilka problem som föräldrarna 

har, även om det också har en viss betydelse. Inom gruppen för stöd och hjälp finner vi 

ofta ensamstående mammor som inte orkar och behöver avlastning. Vad det gäller 

utredande arbeten centreras socialtjänstens arbete kring familjer där socialsekreteraren 

”vet att något är fel, men inte vad det är ”. Kontroll, myndighetsutövning och 

behandlingsinriktat arbete används mest kring tre olika problemfaktorer, missbrukande 

föräldrar, föräldrar med psykisk sjukdom och föräldrar med förståndshandikapp. Det kan 

även användas för att hjälpa familjer med  benämningen ” gammeldags 

multiproblemfamilj” det innebär att familjen har det väldigt utblottat och bristfälligt52. 

 

I det utredande arbetet försöker socialsekreteraren gruppera familjerna efter behov. Tycker 

socialsekreteraren att familjen vekar ha godtagbara förhållanden kan de sorteras bort, 

liksom de familjer som inte för tillfället behöver eller vill ha stöd och hjälp. När det gäller 

familjer som har acceptabla förhållanden men ändå behöver en viss hjälp kan 

socialtjänsten erbjuda stöd och avlastning. Det är kring de behandlingsinriktade arbetena 

och myndighetskontrollerande åtgärderna som de flesta motsättningar uppstår angående 

familjers omvårdnad och barnuppfostran. Det är också i dessa familjer som man oftast 

finner oacceptabla hemförhållanden. Här uppstår inte sällan en konflikt mellan familjens 

intressen och samhällets skyldighet, mellan frivillighet och tvång53. 
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Socialsekreteraren är alltid skyldig att göra en utredning om det har inkommit en anmälan. 

Socialtjänsten tycker att det oftast är mer besvärligt att utreda familjer som inte är kända 

av socialkontoret sedan tidigare. Detta beror på att nya anmälningar kräver nya 

utredningar för att socialstyrelsen ska ha rätt att ingripa. Begreppet utredning åsyftar all 

aktivitet som socialnämnden genomför för att kunna ta ett beslut och sätta igång en 

behandlingsprocess.  

 

Officiellt har socialnämnden en skyldighet att utreda alla anmälda fall. Handläggande 

socialsekreterare har dock ingen makt att själv inleda eller avskriva ett ärende, det är 

arbetsledarens uppgift. Ett ärende som utreds ska alltid avslutas med en dokumentation 

och ett beslut om att avskriva ärendet eller att företa åtgärder. Enligt LVU finns det ingen 

skyldighet att göra en utredning utan detta sker genom SOL (§ 50). Men om utredningen 

visar att det förekommer försummelse eller vanvård kan lagen om vård av unga (LVU) 

aktualiseras i de fall då samarbete saknas54. 

 

Socialtjänsten ska i utredningen bedöma om barnet far så illa att lagen bör tillämpas direkt 

eller om barnet med visshet lever under sämre förhållanden, men att det inte är av så 

allvarlig art att samhället ska ingripa55. Värderas barnet vara i behov av hjälp och stöd kan 

en planering för vård utformas. Vårdplanen aktualiserar att det även behövs tillsättas en 

utredning. Vid tvångsvård enligt LVU är det vårdplanen som visar vilken vård som behövs 

i det enskilda fallet. 

 

Det är socialnämnden som ska ansvara för utredningar kring barn som misstänks fara illa. 

Socialtjänsten kan också vid utredningar rådfråga andra yrkeskategorier till exempel 

personal från barnpsykiatrin eller skolan. Men även släktingar, grannar och andra personer 

kring familjen kan för utredningen ge betydande information. 

 

Enligt vissa rättsregler i socialtjänstlagen ska socialsekreteraren tänka på att inleda 

utredningen omedelbart och även försöka genomföra den så snabbt som möjligt. Det är 

viktigt att utredningen leder fram till någon form av beslut inom en rimlig tidsperiod. 

Utredningen ska dokumenteras och det är bara väsentliga fakta som ska skrivas ner. 

                                                
54 Andersson. G. (1991) Socialt arbete med små barn, sidan 72.  
55 Andersson. G. m.fl. (1996) Barnet i den sociala barnavården, Sidan 129. 



Dessutom har vårdtagaren eller de som utredningen gäller rätt att ta del av alla handlingar. 

De barn som är 15 år fyllda har själva rätt att uttala sig. Vidare ska utredningen vara 

realistisk och objektiv. Utredaren får inte vara jävig i relationen till dem som ska utredas. 

Det kan också vara ett problem för socialsekreteraren att upprätthålla en positiv kontakt 

med föräldrarna samtidigt som brister i hemförhållandet ska dokumenteras på papper56. 

 

Den enskilde omfattas inte av utredningsskyldigheten utan kan avbryta kontakten med 

socialtjänsten enligt integritetsrätten. Socialnämndens ansvar för barn medför dock att en 

utredning alltid måste starta om det finns misstankar om att ett barn far illa och behöver 

hjälp av samhället. Här spelar det ingen roll vad barnets föräldrar tycker, barnets behov 

går före föräldrars rätt till okränkbarhet. Det kan vara svårt att bedöma om barnet får sina 

grundläggande behov tillgodosedda i hemmet. En utredning kan ta för lång tid i vissa fall 

om handläggaren är osäker och vill kontrollera en familj under en längre period. En 

utredning får inte heller bli för kortfattade och bristfälliga vilket kan medföra att barnet 

inte får den hjälp som han/hon behöver57. 

 

Socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

delas upp i heldygnsinsatser och öppenvårdsinsatser. Heldygnsinsatserna omfattar vård 

utanför det egna hemmet enligt SOL, omedelbart omhändertagande med stöd av LVU och 

vård enligt LVU. Öppenvårdsinsatserna inkluderar ordnade öppenvårdsprogram i 

överensstämmelse med SOL, personligt stöd i enlighet med SOL, kontaktperson eller 

kontaktfamilj med stöd av SOL och behandling i öppna modeller enligt LVU58. Trots att 

lagen är tydlig så kan det uppstå problem kring anmälningsplikten. 

 

4.3 Problem som kan uppstå vid en anmälan 

En lärare ska inte göra någon egen utredning utan bara bedöma om barnets livssituation är 

sådan att socialnämnden behöver ingripa till barnets skydd. Eller med andra ord, lärarens 

misstanke räcker för att en utredning ska tillsättas. Läraren kan inte straffas om anmälan 

inte leder till någon insats. Sedan 1990 kan dock anmälningspliktig personal dömas för 

tjänstefel om de låter bli att göra en anmälan fast de misstänker att barnet far illa i sin 

hemmiljö. Det finns också en risk för att föräldrakontakten blir sämre efter en anmälan 
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och i några fall har föräldrar låtit barnet byta skola eller familjen har flyttat till en annan 

kommun. Vissa indikationer visar att skolpersonal oftare gör fel när de undviker att 

anmäla än när de anmäler. Även i stora kommuner har det visat sig att anmälningar från 

skola och barnomsorg är fåtaliga. Antagligen får skolpersonal för litet stöd när det gäller 

frågor kring barn som far illa, det är både känsligt och komplicerat59. 

 

Många av de lärare som har gjort anmälningar från barnomsorg och skola saknar också en 

vidare kontakt med socialtjänsten. De skulle vilja ha fortlöpande information om 

utredningens gång i de fall som barnet fortfarande går kvar i deras skola60. 

I de flesta fall har inte kommunerna sammanställt någon statistik över varifrån 

anmälningarna kommer. Det är därför svårt att veta i vilken grad lärare vågar anmäla eller 

inte. 

 

4.4 Varifrån kommer anmälningarna? 

Kommunerna saknar statistik över om anmälningarna har ökat från någon särskild 

yrkeskategori i samhället. Anmälningarna om att barn far illa verkar i huvudsak komma 

från skola, barnomsorg, polis och privatpersoner. När det är fråga om anmälningar från 

polisen verkar det mest bero på att barnet begått något brott av något slag, till exempel 

snatteri eller skadegörelse. Kommunerna har fått intrycket av att anmälningarna har ökat 

från flera olika håll i samhället. Flera kommuner uppger också en ökning av anmälningar 

från privatpersoner till exempel grannar, släktingar och bekanta. Att det har skett en 

ökning av anmälningar från privatpersoner tolkas som en konsekvens av att vissa 

kommuner inte låter arbetslösas barn gå på dagis. Därför kommer det in färre anmälningar 

från barnomsorgen. Svårigheterna kan ha accelererat när en anmälan väl inkommer till 

socialtjänsten. Socialtjänsten tror att allmänheten vill ha tydligare bevis för att ett barn har 

dåliga hemförhållanden61. Jag tror också att det kan bero på att allmänheten inte vill eller 

orkar bry sig i andras omständigheter. 

 

Socialtjänsten anser att utredningar på grund av anmälningar har ökat mest i förorterna 

och städerna. I glesbygdskommunerna har antalet snarare minskat. Jag tror att det bland 
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60 Ibid, sidan 105. 
61 Socialstyrelsen, SoS- rapport 1998: 4, Anmälan Utredning Insats, Individ och familjeomsorgens arbete med 
barn, sidan 29. 



annat orsakas av att allt färre barnfamiljer bosätter sig på mindre orter där det finns få 

arbetstillfällen. 

 

Anmälningar från skolan ligger bakom ¼ av utredningarna och förklarar främst de ökade 

antalet utredningsärenden. Barnomsorgen verkar däremot göra färre anmälningar, 

utredningarna har minskat mellan 1993 0ch 1997. Detta kan tolkas som att personalen inte 

bedömer att barn som far illa har ökat eller så kan det bero på att antalet har ökat men att 

färre vågar anmäla. Orsaken kan också vara att fler anmälningar från barnomsorgen 

avskrivs utan utredning än de som kommer från skolan.  

 

Ett förbättrat samarbete mellan skola och socialtjänst verkar vara den största orsaken till 

att fler av skolpersonalen vågar anmäla. Kommuner som har infört olika sorters samarbete 

där personalkategorierna lär känna varandra i samrådsgrupper, verkar minska 

skolpersonalens osäkerhet att göra en anmälan. Det kan också vara så att när skolans egna 

resurser skurits ner så anlitas socialtjänsten i allt högre grad för att lösa problem med 

elever62.  

 

Mellan 1993 0ch 1997 hade antalet skolbarn som var inblandade i barnavårdsutredningar 

ökat med 50 %. Egentligen skulle antalet utredningar vara större på grund av att fler 

anmäler. Socialsekreterarna anser att de har fått högre arbetsbelastning och väntar därför 

ofta med eller avskriver anmälningar som ska utredas63.  

 

Samarbete med och information från socialtjänsten är alltså en viktig komponent för om 

lärare vågar anmäla eller inte. Betydelse har också lärarens attityd till att anmäla och 

socialtjänstens förmåga att ge information till skolorna. 

 

5. SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH SOCIALTJÄNST 

En undersökning från olika skolor i Stockholmsområdena visar att skolpersonalen 

generellt hade större tilltro till att ett samarbete med elevvården (skolsköterska, kurator 

o.s.v.) och föräldrar skulle hjälpa eleven mer än vad ett samarbete med socialtjänst och 

polis skulle göra. Lärare som hade större förtroende för socialtjänsten var de som tidigare 

under sin yrkesverksamma tid hade samarbetat med och fått uppbackning av 
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socialtjänsten. Bara hälften av den tillfrågade skolpersonalen ansåg att en anmälan skulle 

gynna eleven. Ungefär hälften trodde också att en anmälan skulle kunna ge eleven obehag. 

Det var bara en fjärdedel som förväntade sig att en anmälan skulle skapa ett positivt 

samarbete kring en elev64.  

 

Ett annat problem är svårigheten att skilja på de barn som far illa i hemmet och barn som 

har medfödda beteendestörningar. Det kan också vara svårt att veta om barnet inte 

tillgodogör sig kunskaperna på grund av en eventuell depression eller på grund av att 

arbetsmetoden inte är pedagogiskt tillfredsställande. Vidare tror jag att det är svårt att veta 

om barnet överhuvudtaget är deprimerat och om det i så fall beror på dåliga 

hemförhållanden eller på andra orsaker. Många gånger är det föräldrarnas beteende som 

anmälningarna bygger på. Det kan dessutom vara besvärligt att avgöra om en förälder är 

mer eller mindre lämplig som vårdnadshavare. När det gäller familjer som har god 

ekonomi eller utåt sett verkar vara stabila kan det vara svårare för personalen att göra en 

anmälan. Betydelse har också i vilken grad läraren själv identifierar sig med familjen65. 

 

En anmälan ger ofta upphov till tankar och ångest om anmälaren har handlat rätt. För den 

lärare som har gjort en anmälan är det betydelsefullt att han/hon får stöd och uppbackning 

av socialsekreteraren eller annan skolpersonal. Det är också viktigt att läraren är medveten 

om att dessa negativa skuldkänslor kan uppstå. Socialtjänsten erfar att den anmälande 

läraren upplever en viss otålighet över att inte socialtjänsten handlar nog fort. 

Frustrationen kan bero på att läraren överdriver sitt eget inflytande som informationskälla 

och att de överskattar socialsekreterarens roll och befogenhet att kunna förändra barnets 

livssituation66. 

 

Som lärare kan det också vara av betydelse att tänka på att hålla en professionell distans 

till föräldrarna. Det skulle vara lika lite tillåtet för skolpersonal att ha nära kontakt med 

föräldrarna som det är för en läkare att ha en relation med sin patient. En viss distans till 

föräldrarna gör det lättare att anmäla vid misstanke. Det har visat sig att färre anmälningar 
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om barn som far illa har gjorts i familjedaghem och/eller i förskolor med bara en 

avdelning67.  

 

Att dessa former av barnomsorg skulle ge sämre insyn i barnens familjeförhållanden 

betvivlar jag. I stället blir förhållandet mer familjärt mellan föräldrar och personal. 

Det kan också vara så att familjer med redan stabila förhållande i högre grad väljer denna 

form av barnomsorg. De kanske väljer en dagmamma i byn eller i kvarteret för att det 

känns tryggt. Jag tror inte för övrigt att läraren kan eller vill ha någon djupare kontakt med 

elevernas föräldrar. Misstänker läraren  att barnet utsätts för psykisk eller fysisk vanvård 

så har antagligen föräldrarna en viss personlig karaktär, vilket jag inte tror leder till någon 

djupare utbytesrelation. 

 

Det kan också uppstå konflikter mellan olika yrkeskategorier i samarbetet kring utsatta 

barn. Skolpersonalen är pedagogiskt utbildad och ska utveckla barnens lärande. 

Socialtjänstens personal möter i sitt arbete både våld och misär genom att de ska hjälpa de 

sämst ställda i samhället. Skolpersonalen träffar barnen nästan varje dag och har 

kunskaper om barnen som socialsekreterarna lider brist på. Socialsekreteraren har ett 

större föräldraperspektiv eftersom ett etablerat samarbete med föräldrarna är viktigt ur 

barnets synvinkel.  

 

Överlag har det visat sig att barnet får den bästa hjälpen när också föräldrarna får stöd i sin 

föräldraroll och även i de fall som föräldrarna anses olämpliga som vårdnadshavare. Men 

så länge som barnets intresse står i centrum är en god samverkan med föräldrarna 

positiv68.  

 

Ett förbättrat samarbete mellan samhällets olika yrkesgrupper hjälper barnet. Om 

skolpersonal och socialsekreterare har fördomar om varandras arbeten kan det innebära att 

de inte informerar varandra ömsesidigt om eventuella misstankar respektive utredning. 

Det har visat sig att när socialsekreteraren informerar om utredningsutvecklingen så blir 

skolpersonalen mer positiv till att anmäla nya misstankar. Detta förkortar tiden från 

misstanke till anmälan. Socialsekreterarens kunskap om familjen kan öka parallellt med att 
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förskolebarn, sidan 102. 
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läraren blir informerad om vad som händer i utredningen. Därför skulle också tilltron till 

skolpersonalen öka från socialtjänstens sida69.  

 

Läraren ska absolut inte delta i några utredningar utan kontakterna ska bara leda till större 

samarbete mellan socialtjänst och skola. Genom samverkan kan lärare bli säkrare i att 

våga anmäla. Det är lättare att tala med någon man ”känner” vid stöd och konsultation.  

Samverkan mellan skola och socialtjänst kan förbättras. Alla lärare är förpliktade att 

anmäla eventuella misstankar men inte tvingade att bevisa att det stämmer. 

Socialsekreterarna bör informera skolan om vad som händer i utredningen. Samtidigt 

behöver lärarna psykologiskt stöd i krissituationer. Skolpersonalen skall ges möjlighet till 

anonym konsultation och fortlöpande information om ärendet70.  

 

Det finns två orsaker till att skolan bör få information om ärendets gång, kunskapsmässigt 

och känslomässigt. Kunskapsmässigt och känslomässigt är det lättare för en lärare att veta 

om en utredning har påbörjats än att ha känslan av att en anmälan är ogrundad. Det kan 

också kännas besvärande att fortsätta en arbetsrelation med en elev efter en anmälan. 

Eftersom en anmälan river upp så många känslor bör information även lämnas ur 

känslomässig synvinkel. Om inte vägledning ges kan de uppstå spekulationer, rykten och 

fantasier som skulle kunna göra att en lärare undviker att anmäla i framtiden71. 

 

Jag har även granskat hur socialtjänsten i Luleå och Kalmar samarbetar med skolorna. Det 

som skiljer deras arbete åt är att Kalmar län har en handlingsplan för skolpersonal som 

misstänker att barn far illa. Social tjänsten i Kalmar har sammanställt ett informationsblad 

” Rutiner då barn far illa” där står det klart och tydligt hur skolpersonal ska agera vid 

misstanke.  

 

Det som är viktigt i deras sätt att arbeta är att skola och socialsekreterare träffas efter det 

att utredningen avslutas för att utvärdera samarbetet. I samförstånd med föräldrarna får 

skolan ta del av den information som är till för att hjälpa barnet. I annat fall får skolan veta 

att utredningen är avslutad72. 
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Socialtjänsten i Kalmar använder också Socialdepartementets bok ” Barnens bästa vår 

framtid” där beskrivs hur ett samarbete mellan skola och socialtjänst kan se ut. 

Socialtjänsten bjuder in skolornas rektorer regelbundet som får ta del av 

Beredskapsplanen när barn far illa. Rektorerna informeras om hur viktigt det är att 

skolans personal samarbetar med socialtjänsten. Ett samarbete kanske hjälper barnet mer 

än om skolan försöker lösa problemet självständigt. Vidare får rektorerna veta att de ska 

förmedla till lärarna att de har en skyldighet att uppmärksamma tecken på att barn far illa i 

hemmet. Läraren ska absolut inte göra någon egen utredning utan i stället föra sina 

misstankar vidare till socialtjänsten.  

 

För den skolpersonal som tidigare befunnit sig i kontakt med socialtjänsten är en anmälan 

inte lika ångestladdad. Följden av ett samarbete behöver inte leda till en anmälan. Om 

familjen självmant godtar att samverka med socialtjänsten så kan barnet få stöd utan att en 

anmälan sker. Enligt sekretessreglerna har läraren tystnadsplikt och alla misstankar om att 

barnet far illa bör hållas inom skolans verksamhet. Lärare har dock en skyldighet att 

anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det är också många lärare 

som upplever att de inte får veta hur utredningen fortskrider på grund av att 

socialsekreterarna hänvisar till sina egna sekretessregler73. 

 

Information om utredningen är en betydande faktor för att skolpersonalen vid nya 

misstankar fortsättningsvis ska vilja kommunicera med socialtjänsten. Det är också av 

betydelse hur snabbt ett barn får hjälp, i de fall där socialsekreteraren agerat brådskande 

har lärarens förtroende för socialtjänstens arbete stärkts. I några fall har socialtjänsten fått 

lägga ner utredningen på grund av att föräldrarna inte vill samarbeta.  

Socialtjänsten kan inget göra utan måste lägga ner utredningen om familjen inte vill ha 

hjälp och om barnet inte verkar fara särskilt illa. Det är relevant att informera läraren om 

detta för att eventuellt fortsatt samarbete kan fortskrida. 

 

För barn som har det svårt är det viktigt att vi vuxna låter dem veta att vi ser att något är 

fel och att vi vill hjälpa barnet. Även om socialtjänsten lägger ner utredningen så kan det 
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vara problem i familjen. Detta kan kanske starta ett förlopp i sig själv eftersom familjen nu 

vet att de är observerade. Föräldrarna skärper sig vad det gäller barnets omvårdnad. 

De flesta lärare tycker det känns lättare att göra en anmälan om han/hon ”känner” någon 

på socialbyrån. Kalmars socialsekreterare besöker ofta skolorna för att lära känna de olika 

arbetslagen. Tyvärr finns det inga garantier för att barnets situation blir bättre efter en 

anmälan, men den blir oftast inte sämre i alla fall74. Det kan finnas en fara för att de lärare 

som ofta möter barn som har problem i hemmiljön blir mindre känsliga inför barns 

bekymmer och utsatthet. En viktig väg till att förhindra avtrubbning kan vara att ofta 

samtala om barns känslighet och behov. Skolpersonalen behöver fortbildas för att få 

kunskapen, förtroendet och styrkan att våga anmäla och att ta i tu med problemen75. 

 

I Luleå kommun har socialtjänsten inte någon handlingsplan för lärare som misstänker att 

barn far illa och de går inte heller ut med någon information till skolorna. De för statistik 

över var anmälningarna kommer ifrån men har inte sammanställt dem år 2002 på grund av 

hög arbetsbelastning. Enligt Lena Lindahl på Luleå socialförvaltning planerar 

mottagningssektionen att starta upp information till skolorna. I nuläget sker bara 

samarbete när lärare eller rektorer ringer socialstyrelsen för anonyma konsultationer. 

Socialsekreterarna i Luleå upplever att trots att samarbete saknas har skolorna blivit 

flitigare att göra anmälningar. Oftast gäller det större barn som skolkar eller missbrukar, 

de så kallade beteendefallen. Detta kan förklaras med att skolorna har fått mindre resurser 

vad det gäller pengar och personal. Lena Lindahl uppger också att anmälningar från 

barnomsorgen har blivit färre76.  

 

Jag tror också att det delvis beror på att Luleå stad växer, samhällsklimatet blir allt hårdare 

och det är mer droger i omlopp. Att anmälningarna från barnomsorgen blivit färre kan 

tolkas olika. Eftersom Luleå kommun låter arbetslösas barn stå kvar i barnomsorgen är det 

inte det som är orsaken, utan det kan handla om för stora barngrupper och för hög 

arbetsbelastning på personalen. En önskvärd tanke är att problemen blivit färre, i annat fall 

är det så att barnskötare och förskolelärare inte har tid att se om ett barn far illa. Många 

gånger upptäcks dessa barn först i skolan då problemen blivit oöverstigliga. Personliga 
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erfarenheter kan också vara av betydelse om en lärare bestämmer sig för att göra en 

anmälan eller inte. 

 

5.1 Individernas personliga erfarenheter påverkar deras arbete med barn 

I boken Socialt arbete med små barn tar Gunvor Andersson upp hur socialsekreterarnas 

personliga erfarenheter påverkar barnavårdsarbetet. Detta tror jag också har inflytande på 

hur en lärare agerar vid misstanke om att ett barn far illa. Personliga värderingar kan styra 

hur läraren handlar och samtalar. Detta tror jag att alla bör tänka på i sin lärareroll. Jag för 

över det beskrivna personliga erfarenheterna till lärareyrket. 

 

Personliga erfarenheter påverkar alltid vårt arbete. De som har egna barn kanske har 

lättare för att bemöta barn och föräldrar i kontakter och vid samtal. Det kan vara svårt att 

bilda sig en egen uppfattning utan egna referensramar. Egna livserfarenheter utövar 

inflytande på ens arbete vare sig vi vill eller inte och det är bra att veta vilken inställning 

som vi individuellt har. En ung och oerfaren lärare kan få det svårare i lärarerollen än en 

lärare med lång yrkeserfarenhet. Ålder, livserfarenhet och yrkeserfarenhet är viktiga 

fördelar vid problemanalys. Hur en individ tänker och agerar styrs även av de erfarenheter 

som han/hon har förvärvat under sin egen uppväxt. Av betydelse är också hur ens egen 

livs och familjesituation ser ut77. 

 

Yrkeserfarenhet är betydelsefullt för att fatta rätt beslut i olika frågor. Den som är ny i 

yrket behöver kanske vägledas av kolleger och arbetsledare i skolans rutiner. Oerfarenhet 

kan leda till en osäkerhet i att fatta egna beslut och en rädsla för att göra fel. En osäker 

lärare kan uppleva att det är svårt att bemöta utsatta barn och att samtala med deras 

föräldrar. Om barnets förhållande liknar lärarens egen uppväxtsituation så kan det både 

vara en tillgång och ett hinder för hur läraren hanterar situationen78. 

 

Jag tror att det är lättare att undsätta eleven om skolans personal redan tidigt upptäcker 

tecken på att eleven behöver hjälp och stöd. De som snarast får hjälp vid psykisk ohälsa 

brukar klara sig bättre än om lång tid har förflutit och problemen har blivit oöverstigliga. 

Ett enkelt samtal kan kanske också bistå läraren att upptäcka om barnet far illa. Det händer 

också att en anmälan inte leder till några åtgärder. Skulle det ändå visa sig att barnet mår 
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känslomässigt dåligt så kan läraren eller elevvården försöka prata med barnet. Om läraren 

är ovan att samtala med barn så underlättar det om läraren är förberedd. Det är lättare att 

veta hur samtalet ska vara strukturerat om det finns en mall. 

 

6. SAMTAL MED BARN OCH TONÅRINGAR 

Beroende på i vilken åldersgrupp som eleverna befinner sig i används olika nivåer på 

frågorna. Små barn har svårt att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. Ett 

problem är att barnen ofta ger det svar som de tror att de vuxna förväntar sig. Barn vill 

heller inte tala negativt om sina egna föräldrar eftersom de är mycket lojala mot dem79. 

 

Barn befinner sig i en beroendeställning i förhållande till sina föräldrar och det kan vara så 

att sanningen kommer i konflikt med lojaliteten. En annan svårighet vid barnintervjuer är 

att barnet medvetet eller omedvetet kan avskärma sig mot det som känns hemskt. Samtalet 

måste hela tiden anpassas till barnets utveckling och ålder80.  

 

För att lättare kunna etablera en kommunikation med barnet är det bra om den vuxne kan 

samtala ur ett barn eller tonårsperspektiv. Det är viktigt att tänka sig in i barnets situation 

och att visa respekt. Den vuxne bör tänka på hur hon/han bemöter barnet81. 

 

Barnet kan avslöja ”hemska saker” både vid planerade och oplanerade samtal. Det händer 

att små barn formulerar otäcka upplevelser genom lek eller när de ritar bilder. Små barn 

berättar ofta om svåra saker i korta sekvenser. Samtalet kan fortsätta eller stanna av enligt 

olika principer. Att samtalet förstärks kallas detta på engelska för ”matter of fact” o ch är 

en bekräftelse då den vuxne samtalspartnern upprepar eller förtydligar vad barnet säger. 

När någonting verifieras blir det offentliggjort. Genom detta blir händelsen svårare att 

förneka nästa gång. Om den vuxne däremot reagerar chockat på informationen så kan det 

skapa en sensationsstämning som hämmar barnet. Det är inte heller bra om den vuxne inte 

alls visar någon reaktion, detta kan skapa en osäkerhet hos barnet som slutar att berätta82.  

 

Både vid planerade och oplanerade samtal är det viktigt att bekräfta och dokumentera vad 

barnet säger. Detta ska prioriteras, det är mindre viktigt att gå vidare för att avslöja ”hela” 
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sanningen. Om barnet har avslöjat att det far illa så är det värdefullt med konkret 

dokumentation. Det är oftast andra personer som ska fatta beslut om barnet, än den som 

intervjuade83.  

 

Vid samtal med barn är det bra om den vuxne använder ett frågande, undrande tonfall. 

Frågorna hjälper barnet att mer exakt berätta vad som har hänt. Ett annat sätt för att hjälpa 

barnet att återge sina upplevelser är att ”dela” upp samtalet mellan barnet och intervjuaren. 

Den vuxne kan visa att hon/han vill förstå det som barnet vill berätta genom att korrigera 

eller bekräfta uttalandet. Om vi påbörjar ett uttalande utan att fullfölja det ger det oftast en 

ingivelse till den andre att slutföra det, som vi i vår tur intygar eller rättar till84. Det är 

också viktigt att den som samtalar med barnet ger akt på sin egen emotionella reaktion. 

Undvik helst negativa uttal och utrop som ” usch vad hemskt”, ”vad o täckt” och så vidare. 

Barnet kan tro att det utsätter intervjuaren för ledsamhet och det kan undertrycka barnet 

från att berätta85. 

 

Vad det gäller större barn och tonåringar bör inte den vuxne ändra på ordval vid 

bekräftning. Tonåringen kan bli komplexfylld om den vuxne visar hämningar mot 

tonåringens rättframma ordval. Byt till exempel inte ut ”grova” könsord till ord som är 

mindre laddade86. Varje barn är ojämförliga personligheter med olika livserfarenheter. 

Därför finns det egentligen inget facit för hur en lärare etablerar en kontakt med barnet, ser 

hela verkligheten eller säger rätt saker vid ett samtal87. 

 

Det har visat sig att om ett barn med psykosociala problem inte får hjälp i tid desto större 

är chansen att problemen fortsätter i vuxen ålder. Skolans arbetsuppgift är inte bara att 

utbilda utan att också gynna barnets utveckling och personliga identitet. Lärarens 

auktoritet att forma barnet är betydlig. Skolan kan och borde upptäcka vilka barn som mår 

emotionellt dåligt och ge dem stöd88.  
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Jag tror att detta kräver ett extra engagemang från läraren utöver lektionsplanering och 

genomförda lektioner. Det kan vara här svårigheterna finns att inte alla vuxna har tid eller 

orkar engagera sig i barn med problem, vi blundar hellre för svårigheterna. 

 

Att ingripa är en svår avvägning och det är svårt att veta exakt när en anmälan är 

nödvändig. Vid beslut om en anmälan gör anmälningspliktig personal ofta egna 

bedömningar och övervägande av framtida följder för barnet. Trots att lagstiftningen är 

tydlig är det många som uppfattar barnuppfostran som en privat angelägenhet89. 

När Socialtjänsten ingriper i ett barns liv utan att det har funnits anledning brukar det få 

både medial och folklig kritik. Här är det ofta starka vuxen intressen inblandade. Det kan 

dock vara så att det finns fler barn som far illa där vi inte ingriper. Detta kan ha sin grund i 

att det är svårt att få fram barnets upplevelser som trovärdiga bevis material. I dessa fall 

blir inte den sociala dramatiken den samma för att de vuxnas intressen inte har 

provocerats90.  
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7. Resultatredovisning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur en lärare ska agera på bästa sätt när 

denne misstänker att ett barn far illa. Det är svårt att bevisa om lärare vågar anmäla eller 

inte, statistik saknas och en ogjord anmälan finns inte. I min uppsats har jag undersökt 

varför inte alltid anmälningsplikten efterföljs. Genom att beskriva socialtjänstens arbete, 

symtom hos barn som mår känslomässigt dåligt och hur en anmälan går till vill jag göra 

det obekanta mindre främmande. Vad det gäller hur en lärare ska agera när hon/han 

misstänker att ett barn far illa är resultaten klargjorda. Varför socialtjänstens mål 

kolliderar med verkligheten kan vi bara spekulera i, här finns inga konkreta svar. Därför 

presenterar jag olika tänkbara orsaker till att lagen inte efterföljs. 

 

Ur ett socialpolitiskt perspektiv har skolan likvärdig samhällsposition som socialtjänsten 

och lärare har likadant perspektiv som socialsekreterare. Beslut om målstyrning skall alltså 

realiseras av personal som arbetar längst ner i rangsystemet. Det är kanske därför som inte 

lagens uppföljning är lika självklar för alla parter.  

 

Det kan vara svårt att upptäcka och kvalificera barn som far illa i sin hemmiljö på grund 

av att barnen uppvisar olika symtom. En del barn reagerar med aggressivitet och är utåt 

agerande och andra barn är inbundna och tysta. Ett utåt agerande beteende kan bero på 

medfödda beteendestörningar men också på andra orsaker. Här kan det röra sig om brister 

i omsorgen men det kan också vara något annat som är fel. Ett inbundet barn kan ha en 

naturlig blyghet eller vara deprimerat. Om depressionen beror på att barnet far illa eller 

om det beror på till exempel mobbning är svårt att veta om inte läraren frågar eleven själv. 

Andra tecken på att ett barn far illa kan vara av mer klassisk karaktär det vill säga barnet 

är illa klädd, ovårdat, vistas ute ensamt sent om kvällarna och/eller är ofta hungrigt. I det 

sista fallet brukar det ofta röra sig om psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar. 

 

Enligt socialtjänstlagen är en lärare skyldig att anmäla vid misstanke om att ett barn far 

illa. En anmälan kan väcka både ångest och skuldkänslor hos anmälaren över om han/hon 

har gjort rätt. Enligt socialtjänstens egna undersökningar har det visat sig att i kommuner 

där socialtjänsten och skolorna samarbetar känner lärare inte lika stor ängslan över att 

anmäla. Det är lättare att göra en anmälan till ”någon man känner”. Ett samarbete kan 

innebära att socialtjänsten informerar skolorna om hur deras eget arbete går till, vilka 

misstankar som föranleder en anmälan, hur man gör en anmälan och så vidare. Om läraren 



är osäker kan socialtjänsten ge konsultation utan att barnet namnges. Det har också visat 

sig att när socialsekreterarna informerar skolorna om hur utredningen fortskrider så blir 

skolpersonalen även villigare att göra anmälningar i framtiden. Genom det förkortas tiden 

från misstanke till anmälan. 

Socialsekreterarens arbete består av utredning, behandling och insatser. Det är kring de 

behandlingsinriktade arbetena och myndighetskontrollerande åtgärderna som de flesta 

konflikter uppstår kring familjers omvårdnad. Det är också i dessa familjer som man oftast 

finner stora brister i omsorgen om barnet. Samverkan med barnets föräldrar ska 

eftersträvas i första hand eftersom det anses som mest gynnsamt för barnet. Om inte 

föräldrarna vill att socialtjänsten ska informera skolan om utredningen, så får inte skolan 

veta någonting. Det är vid sådana situationer som det finns en risk att det uppstår 

spekulationer om barnet, bland skolpersonalen Det är inte säkert att en anmälan leder till 

ett tvångsomhändertagande. Om socialtjänsten kan ge stöd och behandling i samråd med 

berörda familjer behövs inga tvångsåtgärder. Socialtjänsten delar upp LVU i miljöfall och 

i beteendefall. I miljöfallen handlar det om misshandel, omsorgsbrister missbrukande 

föräldrar m.m. I beteendefallen är det barnets eget beteende som avgör insatserna. Barnet 

kan vara självdestruktivt eller ägna sig åt kriminalitet och/eller missbruka droger.  

 

Att anmälningsplikten inte efterföljs uppges bland annat bero på att lärare saknar kunskap 

om anmälningsplikten. Anmälningsplikten beskrivs genom 71 § 2 st. i socialtjänstlagen 

men den finns överhuvudtaget inte nämnd i skollagen. I boken Juridik för pedagoger 

förtydligas det vad anmälningsplikten innebär, men den boken kanske inte är varje lärares 

egendom. Lärares okunskap i frågan kan också härledas från bristande information från 

socialtjänstens sida. Detta kan i sin tur bero på att socialtjänsten har hög arbetsbörda eller 

att de inte känner till att skolorna behöver informeras. Socialtjänsten anser att barnens 

situation kan förvärras eftersom anmälningarna ofta kommer in för ”sent”. Den som 

anmäler vill ha ”bevis” innan han/hon age rar.  

 

I Luleå har anmälningarna från skolorna ökat i de så kallade beteendefallen. Det kan vara 

så att när skolornas egna resurser minskar så anlitas socialtjänsten i allt högre grad för att 

lösa problem med elever. Från Luleås förskolor har anmälningarna däremot minskat. I 

Luleå får arbetslösas barn vara kvar inom barnomsorgen. Färre anmälningar från 

barnomsorgen beror alltså inte på att fler barn vistas hemma. Antingen är det färre barn 

som misstänks fara illa eller så är det för stora barngrupper så att personalen inte hinner 



uppmärksamma eventuella problem. Socialtjänsten i Luleå har ingen handlingsplan för 

skolorna vad de gäller samarbete och de går inte ut med någon information.  

 

Det har visat sig att ett förbättrat samarbete mellan olika yrkesgrupper hjälper barnet. 

Kalmar kommun har sen några år tillbaka etablerat ett samarbete med skolorna. Detta 

samarbete består i en skriftlig handlingsplan som skolorna får, samt regelbunden 

information om socialtjänstens arbete. Socialtjänsten i Kalmar upplever att fler lärare 

vågar anmäla sedan samarbetet inleddes. Det kan också uppstå konflikter mellan skilda 

yrkeskategorier i samarbetet kring utsatta barn. Skolpersonalen ska arbeta med 

pedagogiskt lärande och socialsekreterarna möter bara problem situationer när de ska 

hjälpa de sämst ställda i samhället. Olika sekretessregler förhindrar också en öppen dialog. 

Det är inte heller bra när anmälaren redan tror sig veta orsaken till att barnet far illa och 

det är bara socialtjänstens sak att bevisa det. Detta speglar en övertro på socialtjänstens 

förmåga att hjälpa barnet, samt en övertro på sin egen roll som anmälare. I stället är det så 

att det inte alltid är så lätt att få insyn i en familj under en utredning.   

 

Sedan 1990 kan anmälningspliktig personal dömas för tjänstefel om de låter bli att anmäla 

barn som far illa. Däremot kan inte lärare straffas om inte anmälan leder till någon insats. 

Det som kan hämma en lärare från att anmäla är att hon/han är rädd för att tappa barnets 

tillit och förtroende. Föräldrarna kan känna sig kränkta och reagera med ilska. Efter en 

anmälan kan föräldrakontakten bli sämre och en del föräldrar låter barnet byta skola. 

Lärare som har gjort anmälningar tycker att de har fått för lite stöd under 

anmälningsprocessen. Många lärare saknade en vidare kontakt med socialtjänsten efter en 

anmälan. Ett bra samarbete med socialtjänsten och information från socialtjänsten verkar 

vara viktiga komponenter för om en lärare vågar anmäla att ett barn far illa. 

 

Betydelse har också lärarens egen personlighet och attityd till att anmäla. Här spelar 

yrkeserfarenhet och/eller livserfarenhet en stor roll. Vana av egna eller andras barn har 

också inflytande. Vid osäkerhet kan läraren försöka tänka på sina egna referensramar och 

vilken betydelse det har för den egna reaktionen. En problemfri barndom kan antingen ge 

upphov till en positiv människosyn eller avsaknad av erfarenhet när det gäller 

familjeproblem. En problemfylld barndom kan ge en större förståelse för barn som far illa 

men de kan också skapa en distans till svårigheterna. 

 



Om en lärare misstänker att ett barn far illa är han/hon skyldig att göra en skriftlig 

anmälan. I akuta situationer kan anmälan göras muntligen men skall då kompletteras med 

en skriftlig anmälan senare. Läraren skriver ner vad han/hon har hört eller sett samt 

undertecknar anmälan. Även rektorn kan skriva under och det är kanske lämpligare 

eftersom läraren arbetar närmare barnet. Det är fördelaktigt om arbetslaget är eniga om 

anmälan och söker varandras stöd. I fall som inte gäller misshandel eller sexuella 

övergrepp ska läraren kontakta barnets föräldrar före anmälan. Kan inte föräldrarna ge ett 

tillfredställande förklaring på barnets beteende bestämmer läraren tillsammans med 

personalgruppen om att en anmälan ska göras. 

 

En lärare ska inte göra någon egen utredning men kan ändå behöva diagnostisera barnets 

situation. Barn kan avslöja missförhållanden både vid planerade och oplanerade samtal. 

Genom ett samtal kan läraren upptäcka om ett barn far illa. Det kan också vara vägledande 

i fall att barnet är deprimerat och behöver annan hjälp. En inbunden elev kan vara 

nedstämd och kanske bär på självmordstankar. Vid samtal med barn ska läraren tänka sig 

in barnets situation. Läraren kan försöka att skapa kontakt genom att prata om barnets 

intressen och fritid. Vidare kan man prata om vardagsföreteelser. Barnet får berätta om 

familjeliv och hemmarutiner. Låt till exempel barnet gradera sin tillvaro i en skala mellan 

1-10. Är det tråkigt hemma så ger det 1 på skalan och så vidare. Vill inte barnet prata om 

känsliga saker så ska man avbryta, samtalet får aldrig bli ett förhör. Barn är ömtåliga 

varelser och nästan alltid lojala mot sina föräldrar. 

 

Omhändertagandedebatten präglas främst av två teorier. Den relationsorienterade och den 

behovsorienterade skolan. Det råder oenighet om det omhändertas för få eller för många 

barn i Sverige. De som i det längsta vill undvika ett omhändertagande följer den 

relationsorienterade skolan. Föräldrar och barn ska behandlas tillsammans och om ett 

omhändertagande sker så ska det bara vara kortvarigt. I princip är det den 

relationsorienterade skolan som socialtjänsten i Sverige rättar sig efter. Representanter för 

den behovsorienterade skolan anser att den person som ger barnet omvårdnad och 

stimulans kan ersätta de biologiska föräldrarna. Många menar dock att de båda teorierna 

kan sammankopplas. En separation kan skada barnet känslomässigt men också hjälpa de 

barn som far illa. Båda teorierna ser till barnets bästa. Vad som avgör lämpligheten är 

vilken individuell handlingsplan barnet behöver. Det kan vara så att ett beslut om en 



anmälan styrs av att anmälaren tyr sig antingen till den relationsorienterade eller till den 

behovsorienterade skolan, om än omedvetet.  

 

Det är inte säkert att en anmälan leder till ett omhändertagande. Socialstyrelsens utredning 

kanske visar att barnets hemmiljö är förhållandevis acceptabel. När det inte går att bevisa 

att barnet far illa och om föräldrarna inte vill samarbeta så kan inte socialtjänsten heller 

agera. Skolan måste därför fortsätta att uppmärksamma och stödja elever som befinner sig 

i ”gränslandet” för vad som kan anses som normala hemförhållanden. Ett stöd för en 

anmälan när det gäller barn som inte far särskilt illa kan vara att föräldrarna skärper sig 

kring omsorgen om barnet när de vet att familjen utreds av socialtjänsten. En separation 

från föräldrarna är kanske inte den bästa lösningen. Om skolan ger utsatta barn stöd och 

uppmuntran så kan även de bli harmoniska människor i framtiden. Skolan kan 

representera den ”goda världen”. Barn som far uppenbart illa har oftast föräldrar med flera 

problem som kan ge anledning till en anmälan. Min slutsats är att det fortfarande finns en 

osäkerhet i samhället vad de gäller att anmäla till socialtjänsten när barn far illa. Till sist 

kanske det handlar om vilket civilkurage individen har. Personlig styrka innebär att våga 

konfronteras med det svåra och outsagda. Vi vuxna måste bry oss om och våga fråga 

barnen hur de mår. 
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