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Förord 
 
Vi vill tacka alla informanter som har ställt upp i vår undersökning, utan er hade inte 

uppsatsen kunna ha genomförts. Vi hoppas att era svar skall kunna hjälpa människor som 

kommer i kontakt med barn som far illa för att de skall få den hjälp de behöver. Tack även till 

er som har hjälpt oss med pilotintervjuer och enkäter. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ylva Hagman för att hon har hjälpt och stöttat oss under 

processen. Våra familjer har även de varit ett stort stöd under hela arbetet med uppsatsen och 

ett stort tack särskilt till Siw - Inger, Kaarina, Roberth och Tomas. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett gott samarbete. 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

1 Inledning 
 
Vår uppsats handlar om hur pedagogisk verksamhet, i det här fallet förskola och skola, agerar 

från misstanke till anmälan när barn far illa. Med detta menar vi barn som blir misshandlade, 

sexuellt utnyttjade, utsatta för försummelse eller utnyttjade på annat sätt. Barn skall enligt 

Sveriges lagstiftning inte fara illa men det sker ändå. Vi vill därför synliggöra processen som 

sker kring dessa barn eftersom det i FN: s Barnkonvention, artikel 19:1, står följande: 

 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder 
samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 
innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 
vårdnadshavares eller annan persons vård. 1   

 
I lärarprofessionen tycker vi det är viktigt att kunna se de signaler barn som far illa sänder ut 

och att veta hur man skall agera. Under vår utbildning på lärarprogrammet har vi fått en del 

kunskaper om hur pedagoger, med det menar vi personal inom förskola och skola med 

pedagogisk utbildning, skall gå tillväga när barn far illa. De kunskaper vi har är inte adekvata 

och vi vill därför genom uppsatsen lära oss mer om ämnet. Under utbildningen har vi förstått 

att samarbetet mellan förskola/skola och socialtjänst inte alltid är välfungerande. Vi 

undersöker därför om det stämmer och vad det i sådana fall beror på. Uppsatsen belyser 

processen från misstanke till anmälan utifrån olika yrkesgruppers perspektiv. Detta för att de 

som läser vår uppsats skall få en större förståelse för respektive yrkesgrupps arbetsgång och 

processen som sker. Vi hoppas att uppsatsen skall förmedla kunskap om detta ämne till 

människor som kommer i kontakt med barn. 

 

Uppsatsen är upplagd på det sättet att vi börjar med en litteraturgenomgång som belyser de 

frågeställningar vi utgått från. Vi har valt att framställa litteratur ur ett bredare perspektiv. 

Detta för att läsaren skall få större och djupare förståelse för det etiska problemet, att anmäla 

eller inte, som kan uppstå när pedagoger misstänker att barn far illa. Därefter kommer en 

metoddel som beskriver våra val av metoder och vår arbetsgång. De sista delarna i vår uppsats 

består av resultatet och analysen från vår kvalitativa studie samt vår egen diskussion kring 

ämnet.  

                                                 
1 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 19:1, Skydd mot övergrepp.  
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2 Syfte  
 
Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att synliggöra hur en del verksamma pedagoger 

hanterar och bör hantera barn som far illa utifrån olika yrkeskategoriers perspektiv. 

2.1 Frågeställningar 
 
Frågeställningar vi kommer att undersöka är: 

• I vilket skede och hur agerar de tillfrågade pedagogerna och pedagogiska 

verksamheterna från misstanke till anmälan?  

• I vilket skede och hur bör pedagoger och pedagogisk verksamhet agera från misstanke 

till anmälan?  

• Hur ser samverkan mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst ut enligt våra 

informanter?   

 

3 Definitioner 
 
I uppsatsen kommer vi att använda olika begrepp och därför har vi valt att definiera dessa för 

att läsaren skall förstå dess innebörd i denna undersökning. Dessa är de definitioner vi valt: 

3.1 Barn som far illa 
 

Barnmisshandel eller illa behandling utgör alla former av fysisk och/eller känslomässig dålig 
behandling, sexuella övergrepp, försummelse eller försumlig behandling eller kommersiellt eller 
annan exploatering, resulterande i faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa, överlevnad, 
utveckling eller värdighet i det sammanhang av en relation av ansvar, tillit eller makt.2  

3.2 Försummelse  
 

Fysisk försummelse är att skada eller äventyra ett barns kroppsliga hälsa eller utveckling genom 
underlåtenhet att garantera barnet godtagbar standard i fråga om fysisk omvårdnad / … / Med 
psykisk försummelse menas underlåtenhet att tillgodose ett barns grundläggande behov av 
kärlek, uppmärksamhet, engagemang, kontakt, samspel, fostran, vägledning, stimulans och 
undervisning.3 

                                                 
2 WHO (1999) Report of the consultation on child abuse prevention (2004-05-12), egen översättning. 
 

3 Statens Offentliga Utredningar, Bilagadel, Barnmisshandel att förebygga och åtgärda: slutbetänkande 
(Stockholm: Fritze, 2001:72), 32. 
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3.3 Misshandel 
 

Fysisk misshandel innebär att en vuxen person åsamkar ett barn kroppsskada, sjukdom, smärta 
eller försätter barnet i vanmakt, t.ex. medvetslöshet eller berusning.4 Psykisk misshandel innebär 
att en vuxen systematiskt eller under lång tid utsätter ett barn för kränkning, nedbrytande 
behandling eller omotiverat känslomässigt lidande.5 

3.4 Sexuella övergrepp 
 

Alla sexuella handlingar som riktas mot barn, dvs. enligt lagen personer som inte fyllt 15 år, i 
vissa fall 18 år. Till begreppet hör även incest, dvs. sexualförbindelse mellan släktingar i rakt 
upp- och nedstigande led eller mellan helsyskon.6 

 

4 Litteraturgenomgång 
 
Vi inleder litteraturgenomgången med aktuell statistik av brott som sker mot barn, för att i 

nästkommande rubrik konstatera att det idag anmäls fler brott mot barn än vad det tidigare 

gjorts. Därefter beskriver vi signaler som sänds ut av barn som far illa. Lagar som berör 

verksamheter som kommer i kontakt med dessa barn anser vi i högsta grad är relevant vilket 

vi redovisar i avsnittet efter. I vilket skede och hur pedagoger agerar behandlar vi sedan samt 

socialtjänstens del i processen när barn far illa. I slutskedet av vår litteraturgenomgång 

synliggör vi samverkan mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst. Vi avslutar med 

några tänkvärda ord citerade ur Barn i riskzon skrivna av kriminalinspektör Hans Svensson. 

4.1 Statistik 
 
Brottförebyggande rådet (BRÅ) har fört statistik över brott mot barn som anmälts till polisen 

år 2003. I statistiken särredovisas inte alla brott som brott mot barn och det finns ett stort 

mörkertal som inte anmäls. Kommande siffror baseras på preliminär statistik från år 2003:7  

 
• Cirka 1 200 misshandelsbrott mot barn 0-6 år och 6 400 misshandelsbrott mot barn 7-14 år. 
• Närmare 420 fullbordade våldtäkter och 50 våldtäktsförsök mot barn under 15 år. 
• Cirka 1 450 fall av sexuellt utnyttjande eller tvång mot barn under 15 år. 
• Drygt 1 300 fall av annat sexuellt ofredande (kan till exempel gälla någon som sexuellt berör barn eller 

blottar sig) mot barn under 15 år. 
• Drygt 20 fall av förförelse av ungdom (kan till exempel gälla den som utlovar eller ger ersättning för att 

skaffa sig eller försöka skaffa sig tillfälligt sexuellt umgänge med någon under 18 år). 

                                                 
4 Statens Offentliga Utredningar, 2001:72), 33. 
 

5 Ibid., 34. 
 

6 Nationalencyklopedins Internettjänst (2004) Sexuella övergrepp mot barn (2004-05-11). 
 

7 Brott mot barn år 2003, Brottförebyggande rådets tidskrift (Stockholm: Sjuhäradsbygdens tryckeri, 2004:1). 
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• Närmare 350 barnpornografibrott (kan avse innehav eller spridning och behöver således inte innefatta 
identifierade svenska barn). 

• Närmare 3 600 olaga hot mot personer under 18 år. Närmare 2 200 ofredanden mot personer under 18 
år. 

• Drygt 1 000 fall av egenmäktighet med barn (det vill säga när man skiljer ett barn under 15 år från 
någon som har vårdnaden om barnet - förutsättningen är att brottet inte betecknas som grövre, till 
exempel människorov).8 

 
Statistiken visar att många barn far illa vilket är väldigt skrämmande. Det finns dock en 

positiv aspekt vilket är att det idag anmäls fler brott mot barn än vad det tidigare gjorts och 

detta kommer vi att skriva om i nästkommande avsnitt. 

4.2 Fler anmälda brott mot barn 
 
I boken Barnmisshandel skriver BRÅ att det idag anmäls fler brott mot barn som far illa än 

vad det tidigare har gjorts. Ökningen tros inte bero på en ökad barnmisshandel utan en större 

benägenhet för att anmäla. BRÅ skriver även att samhället har fått en allvarligare syn på 

barnmisshandel, barns värde har ökat och barnmisshandel har fått större uppmärksamhet.9 I 

Föräldrabalken kapitel 6 § 1 står det enligt följande: 

 
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 
sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling.10  

 
Lagstiftningen betonar idag att våld och annan kränkning inom familjen inte skall ses som en 

privat angelägenhet, vilket också resulterar i en ökad anmälningsbenägenhet. BRÅ menar att 

det även har skett förändringar av vem som anmäler barnmisshandel. Från år 1990 till 1997 

har anmälningar gjorda av pedagoger och socialtjänst mer än fyrdubblats.11  

 

Fler brott mot barn anmäls idag än vad det tidigare gjorts vilket påvisar att problematiken 

uppmärksammas mer i dagens samhälle. Trots detta finns det barn som inte blir 

uppmärksammade när de far illa. Dessa barn sänder ut signaler som vuxna måste vara lyhörda 

för och detta är något vi kommer att ta upp härnäst. 

                                                 
8 Brott mot barn år 2003, 2004:1, 7. 
 

9 Brottsförebyggande rådet, Barnmisshandel (Stockholm: BRÅ, 2000). 
10 6 kapitlet § 1 Föräldrabalken (1983:47). 
11 Brottsförebyggande rådet, 2000. 
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4.3 Signaler som sänds ut av barn som far illa 
 
Monica Fahrman som är legitimerad mödra- och barnhälsovårdspsykolog skriver i boken 

Barn i kris att barn som far illa kan uppvisa signaler som pedagoger måste vara observanta på. 

Det är därför viktigt att personal inom förskola/skola får den kunskap som behövs för att 

agera på ett bra sätt när de konfronteras med dessa barn. Hon påpekar att olika barn reagerar 

på olika sätt beroende på situation, ålder och omständighet.12 Barbro Hindberg, som skrivit 

boken När omsorgen sviktar har arbetat vid socialstyrelsen bland annat som specialsakkunnig 

inom området utsatta barn, menar att det är lättare att uppmärksamma barn som reagerar utåt 

än barn som blir tysta och deprimerade.13 John N Briere skriver i boken Child Abuse Trauma 

att misshandlade barn liksom vuxna offer upplever tydliga psykiska plågor och problem. Till 

skillnad från vuxna kommer däremot barn in i ett trauma i deras mest kritiska period av deras 

liv när uppfattningar om sig själv, andra och omvärlden formas.14  

 

Enligt Hindberg reagerar barn ofta på liknande sätt oavsett om det rör sig om misshandel, 

sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse. Dessa signaler kan vara att barn känner 

ångest, har svårigheter att sova, får beteendeproblem, uppvisar svårigheter med inlärning och 

med koncentration.15 Enligt BRÅ är de allvarligaste skadorna när barn far illa inte de fysiska 

utan de psykiska. Pedagoger bör reagera på tecken som depression, distanslöshet, 

aggressivitet, utagerande, rädsla och hyperaktivitet.16 Barn som far illa kan även verka vara 

otrygga, olyckliga, apatiska och rädda för kroppskontakt.17  

 

Carl Göran Svedins och Kristina Backs undersökning i rapporten Varför berättar de inte - om 

att utnyttjas i barnpornografi visar att barn som blir utsatta för sexuella övergrepp sänder ut 

signaler som exempelvis slutenhet, gråtattacker eller översexualiserat beteende, medan vissa 

beskrivs som tämligen problemfria.18 Kaisu Akselsdotter som har arbetat som förskolekonsult 

                                                 
12 Monica Fahrman, Barn i kris (Lund: Studentlitteratur, 1993). 
 

13 Barbro Hindberg & Rädda Barnen, När omsorgen sviktar (Stockholm: Rädda Barnen, 1999). 
 

14 John N. Briere, Child Abuse Trauma (California: Sage Publications, Inc., 1992). 
 

15 Hindberg, 1999. 
 

16 Brottsförebyggande rådet, 2000. 
 

17 Fahrman, 1993. 
 

18 Carl Göran Svedin & Kristina Back, Varför berättar de inte- om att utnyttjas i barnpornograf i (Stockholm: 
Rädda Barnen, 2003). 

5  



Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

menar i sin bok Små barns signaler om sexuella övergrepp att dessa barn ofta blir 

självdestruktiva vilket är en allvarlig signal. Barn som far illa kan även uttrycka sig genom att 

rita det som de har blivit utsatta för, men enligt Akselsdotter är det viktigt att pedagoger själv 

inte tolkar teckningarna. Hon skriver däremot att det är viktigt att spara teckningarna så att de 

kan användas vid en anmälan om så sker. I leken kan också dessa barn sända ut signaler som 

visar hur själva övergreppet gått till.19  

 

Vi har nu skrivit om en del signaler som barn kan sända ut när de far illa, de kan se varierande 

ut och kunskap om dessa visar sig vara viktigt att ha i yrken där man kommer i kontakt med 

barn. Trots kunskap om olika signaler kan det vara problematiskt för pedagoger att veta om 

barnet far illa eller om det rör sig om andra omständigheter. Monica Fahrman, Barbro 

Hindberg och Kaisu Akselsdotter är tre skribenter vi nämnt i föregående avsnitt och de 

kommer vi att hänvisa ytterligare till under uppsatsen, eftersom vi anser att deras forskning är 

väldigt belysande. I nästkommande avsnitt kommer vi att redovisa delar av lagarna 

anmälningsplikt, sekretess, skollagen och även delar av läroplanerna. 

4.4 Lagar 

4.4.1 Anmälningsplikt 
Birthe Fridh och Gunilla Norman skriver i deras bok Att utreda när barn far illa att många 

barn lever under svåra förhållanden och trots anmälningsplikten anmäler inte alltid vuxna som 

träffar barn dagligen i sitt arbete.20 Staffan Olsson skriver i sin bok Sekretess och 

anmälningsplikt i förskola och skola att 1924 infördes de första lagarna om anmälningsplikt. 

Trots att lagen funnits så länge uppmärksammas inte alltid de signaler som sänds ut och 

endast vartannat fall anmäls fastän lagen har skärpts.21 Hindberg anser att många som berörs 

av anmälningsplikten har en oklar tolkning om dess definition och enligt henne räcker det 

med misstanke om att barn far illa för att en anmälan genast skall ske. Hon menar dock att 

genast är ett tolkningsbart ord men att pedagoger inte bör vänta i flera år och om barnet inte är 

i påtaglig fara behöver inte anmälan göras samma dag.22 Detta säger Socialtjänstlagen 14 

kapitlet § 1 om när en anmälan skall ske: 

                                                 
19 Kaisu Akselsdotter & Rädda Barnen, Små barns signaler om sexuella övergrepp (Stockholm: Rädda Barnen, 
1993). 
20 Birthe Fridh och Gunilla Norman, Att utreda när barn far illa (Stockholm: Gothia, 2000). 
21 Staffan Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Lund: Studentlitteratur, 2001). 
22 Hindberg, 1999. 
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Var och en som får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättpsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 
sådana myndigheter.23  

 
I boken Barn vi bekymrar oss om menar May Britt Drugli att en anmälan bör ske omedelbart 

för att socialtjänsten skall kunna ingripa och denna anmälan skall då grunda sig på allvarliga 

misstankar, inte bara på antaganden. Hon skriver även att då en anmälan sker bryts 

sekretessen för personal inom pedagogisk verksamhet till socialtjänsten.24  

4.4.2 Sekretesslagar 
Drugli påpekar vikten av sekretesslagarna i verksamheter där vuxna arbetar med barn och att 

dessa lagar finns till för att personuppgifter och känsliga uppgifter inte skall kunna lämnas 

ut.25 Detta är en sekretess som råder för pedagogisk verksamhet: 

 
Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och 
sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog 
eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller 
någon honom närstående lider men.26  

 
Vid vissa fall kan sekretessen brytas: 
 

Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den 
utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.27  
 

Detta är en sekretess för socialtjänsten: 
 

Sekretess gäller för socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. 
Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller 
beslut om sluten ungdomsvård.28  

4.4.3 Skollagen och läroplaner 
Detta är en del av skollagen som berör anmälningsplikten:  
 

                                                 
23 14 kapitlet § 1 Socialtjänstlagen (2001:453). 
24 May Britt Drugli, Barn vi bekymrar oss om (Stockholm: Liber, 2003). 
25 Ibid. 
26 7 kapitlet § 9 Sekretesslagen (1980:100). 
27 2 kapitlet § 5 Sekretesslagen (1980:100). 
28 7 kapitlet § 4 Sekretesslagen (1980:100). 
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Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall på socialnämndens initiativ i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer 
och andra som berörs.29 

 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det inte så mycket skrivet om hur pedagoger 

bör agera från misstanke till anmälan. Det står dock i Lpfö 98 att pedagoger skall värna om 

barns hälsa, utveckling och trygghet.30 I Lpo 94 står det att pedagogen tillsammans med 

arbetslaget skall förhindra och förebygga all behandling som är kränkande för barnet.31  

 
Trots att lagar har skärpts och att anmälningsplikten råder anmäls långt ifrån alla brott som 

sker mot barn. Vi anser att det tillhör lärarprofessionen att anmäla vid misstanke om att barn 

far illa. I vilket skede pedagoger bör ingripa är innehållet i nästa avsnitt. 

4.5 I vilket skede pedagoger bör ingripa 
 
Peter Frost och Camilla Sköld påstår i sin bok Skolans ansvar när ett barn far illa att det är 

tjänstefel som personal i förskola/skola att inte agera som skydd för barn.32 En anmälan som 

skall ske snabbt kan göras muntligt men den skall alltid skriftligt kompletteras enligt Olsson. 

Vid fall som vanvård kan pedagoger ibland vänta med att anmäla för att först samtala med 

vårdnadshavare, däremot när det finns misstankar om allvarligare fall bör anmälan ibland ske 

inom endast några timmar.33 Hindberg påpekar att desto tidigare barn som far illa får hjälp 

desto större chans har de att lyckas i livet.34 

 

Lisbeth Eklund skriver i sin bok När man misstänker sexualbrott mot barn att när pedagoger 

misstänker att förövaren som utfört sexualbrott finns i familjen är det viktigt att socialtjänsten 

blir kontaktad tidigt. Detta eftersom barnet troligtvis är i behov av att omhändertas direkt.35 

Frid A Hansen skriver i sin bok Barn i familjer med missbruksproblem att pedagogers uppgift 

är att synliggöra barn som far illa och inte att behandla dem, de skall istället se till att barn och 

                                                 
29 1 kapitlet § 2a Skollagen (1985:1100). 
30 Utbildningsdepartementet, Läroplan för förskolan (Stockholm: Fritzes, 1998).  
 

31 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Stockholm: Fritzes, 1994).  
32 Peter Frost & Camilla Sköld, Skolans ansvar när ett barn far illa (Stockholm: Liber utbildning, 1995). 
 

33 Olsson, 2001. 
34 Hindberg, 1999. 
35 Lisbeth Eklund, När man misstänker sexualbrott mot barn (Stockholm: Allmänna förlaget, 1990). 
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familj får den rätta hjälpen.36 Knut Sundell och Birgit Flodin uttrycker sig i sin bok Att 

samverka kring barn i riskzon enligt följande: ”Det är socialtjänsten som ska utreda om barnet 

faktiskt far illa eller inte, inte anmälaren.”37  

 

Enligt litteraturen tar det ofta för lång tid innan anmälningar sker och pedagoger bör agera 

direkt när de misstänker att barn far illa eftersom det inte är dennes uppgift att utreda. Vi 

förstår dock problemet pedagoger kan ställas inför och att det inte är oproblematiskt att göra 

en anmälan. Från att diskutera när pedagoger bör ingripa skall vi nu övergå till hur pedagoger 

bör agera. 

4.6 Hur pedagoger bör agera 
 
En anmälan kan kännas svår att göra och kanske diskuteras dessa frågor för lite i pedagogisk 

verksamhet.38 Hindberg påpekar att barn som far illa inte är osynliga och det är de vuxna som 

väljer att se eller att blunda.39 Hon skriver: ”Vad man ser varierar med kunskapsnivån, 

personliga egenskaper och erfarenheter, vilken kultur och tidsepok man lever i och vilket 

system man arbetar inom.”40 Varför anmälningar sker sent eller helt uteblir kan bero på att 

pedagoger tror att problemet är tillfälligt, de egna insatserna är tillräckliga eller att det kan bli 

värre om de kontaktar socialtjänsten skriver Hindberg.41 Akselsdotter talar även hon om 

komplexiteten med att anmäla och de aspekter hon nämner i sin bok är att pedagoger kan 

känna rädsla för att ange en oskyldig och för att bli utsatt för hämnd.42  

 

Gunnel Colnerud, legitimerad psykolog och forskare, skriver i sin doktorsavhandling Etik och 

praktik i läraryrket om olika etiska konflikter som pedagoger kan ställas inför. Hon menar att 

om pedagoger skall ifrågasätta vårdnadshavares normer måste de vara säkra på att det är 

befogat och att det är för barns bästa.43 Akselsdotter anser att pedagoger har olika erfarenheter 

och att olika tankar väcks vid misstanke om sexuella övergrepp på barn. Det är inte bara det 

                                                 
36 Frid A Hansen, Barn i familjer med missbruksproblem (Lund: Studentlitteratur, 1995). 
37 Knut Sundell & Birgit Flodin, Att samverka kring barn i riskzonen (Stockholm: Svenska kommunförbundet, 
1997), 11. 
38 Fahrman, 1993. 
39 Hindberg, 1999. 
 

40 Ibid., 30. 
 

41 Ibid. 
42 Akselsdotter, 1993. 
43 Gunnel Colnerud, Etik och praktik i läraryrket (Stockholm: Gotab, 1995). 

9  



Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

som påverkar om de ser dessa barn eller inte utan ibland kan barn ge dubbla budskap och 

sända ut olika signaler till olika pedagoger i arbetslaget.44  

 

Pedagoger skall företräda barn men Majvor Eriksson påpekar i sin bok Våga se – kunna 

handla att det inte alltid är lätt. Enligt henne har pedagoger mer kunskap idag och detta bidrar 

till att barn vågar berätta i högre grad om de far illa, vilket dock är beroende av att pedagoger 

vågar lyssna och agera.45 När det gäller barn vars vårdnadshavare missbrukar tycker Hansen 

att det är viktigt att pedagoger samtalar med barnet så att barnet inser att problemet inte beror 

på denne. Samtalen skall fortsätta och då är det viktigt att barnet förstår att pedagogen vill väl 

trots att denne måste berätta mer om situationen. Hon tycker även att det är viktigt att 

pedagoger aldrig lovar barn att inte föra uppgifterna vidare eller att ingen anmälan till 

socialtjänsten skall ske eftersom pedagoger har anmälningsplikt. Föräldrasamtal är också 

angeläget, anser Hansen, då syftet är att redogöra sina observationer.46 Pedagoger skall alltid 

informera och delge vårdnadshavare sina misstankar och om en anmälan skall ske, men fall 

som misshandel och sexuella övergrepp då förövaren finns i hemmet är dock undantag.47 

Eriksson skriver att om samtal skall äga rum med vårdnadshavare är det lämpligt att någon 

representerar barn och enhet från den pedagogiska verksamheten.48 Frost och Sköld menar att 

denna person till exempel kan vara en kurator eller en speciallärare.49  

 

Eriksson påpekar att alla vuxna som arbetar med barn måste föra anteckningar, observera och 

dokumentera vid misstanke om att barn far illa. Hon hävdar att dessa sedan kan användas som 

stöd vid bevisning eftersom det sällan finns vittnen till händelserna.50 Akselsdotter påvisar 

även denna aspekt och menar att det annars kan vara lätt att glömma bort och börja tvivla på 

sitt minne.51 Eriksson menar att det är viktigt att pedagoger inte förhör barn utan ger dem tid. 

Hon hävdar att det ändå är betydelsefullt att fråga barn eftersom de oftast berättar först när 

vuxna frågar och att pedagoger tror och lyssnar på barnen än hur berättelserna ter sig.52 Drugli 

                                                 
44 Akselsdotter, 1993. 
45 Majvor Eriksson, Våga se – kunna handla (Uppsala: Konsultförlaget, 1996). 
46 Hansen, 1995. 
47 Olsson, 2001. 
 

48 Eriksson, 1996. 
49 Frost & Sköld, 1995. 
50 Eriksson, 1996. 
51 Akselsdotter, 1993. 
52 Eriksson, 1996. 
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påstår att alla som arbetar med barn måste vara inställda på att det finns barn som far illa och 

att de någon gång kommer att stöta på denna problematik. Det finns inte några lätta lösningar 

på dessa problem utan pedagoger måste hitta sin egen väg om hur de skall hantera denna 

komplexa problematik.53  

 

Detta avsnitt har visat att pedagoger inte bara skall veta när och hur de bör agera vid 

misstanke om att barn far illa utan även hur de skall förhålla sig till barn och vårdnadshavare.  

Pedagoger har ett stort ansvar i och med anmälningsplikten men det är väldigt viktigt att 

ansvaret fördelas inom pedagogiska verksamheter. Hur det skulle kunna fungera i praktiken 

redogör vi för härefter. 

4.7 Hur pedagogisk verksamhet bör agera 
 
Hansen skriver att det är viktigt i förskola/skola att fastställa tydliga och klara rutiner för hur 

pedagoger skall gå tillväga när barn far illa.54 Detta för att alla skall veta hur de skall handla 

och vilken roll de skall ha. I vissa pedagogiska verksamheter finns beredskapsplaner för hur 

pedagoger skall gå tillväga, fast enligt Fahrman är det långt ifrån alla som har det.55 Frost och 

Sköld skriver att riktlinjerna exempelvis kan vara en redogörelse för anmälningsplikten, 

fortbildningsbehov för berörd personal, föräldrakontakten och pedagogisk verksamhets 

samverkan med socialtjänsten.56 Det skall finnas professionella överväganden när 

förskola/skola beslutar sig för att agera aktivt eller inte agera alls enligt Drugli.57 

 

Hindberg menar att det är pedagogers ansvar att upptäcka när barn far illa men ansvaret för 

stöd och hjälp kan delas mellan pedagoger, rektorer och elevvårdspersonal. De som räknas till 

elevvårdspersonal är oftast psykologer, kuratorer, skolläkare och skolsköterskor.58 När barn 

far illa är det den pedagog som står närmast barnet som bör vara den som hjälper och pratar 

med denne om problemet. Rollerna bör fördelas så att viss personal står för den officiella 

kontakten medan andra skyddar barnet.59  

                                                 
53 Drugli, 2003. 
54 Hansen, 1995. 
55 Fahrman, 1993. 
 

56 Frost & Sköld, 1995. 

57 Drugli, 2003. 

58 Hindberg, 1999. 
 

59 Hansen, 1995. 
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Rektorernas/enhetschefernas uppgift är, enligt Hansen, att medverka under diskussioner och 

hjälpa pedagoger vid bekymmer när barn far illa.60 Erik Kreyberg Normann skriver i sin bok 

Barn och sexuella övergrepp att kuratorer i förskola/skola är bra rådgivare eftersom de ofta 

har rika kontaktnät både i och utanför pedagogisk verksamhet.61 Hindberg påvisar att 

konflikter kan uppkomma vid anmälningsprocessen i förskola/skola som till exempel mellan 

arbetsledning och personal. Arbetsledningen kanske inte vill att den pedagogiska 

verksamheten skall associeras med problem och anmälningar vilket kan leda till att många 

kan känna sig ensamma när de skall anmäla.62 Eriksson påstår att grundutbildningar för vuxna 

som arbetar med barn inte är adekvata kring sådana omständigheter. Hon anser att det är 

viktigt att vuxna som arbetar med barn får tillräcklig utbildning inom detta viktiga ämne.63 

 

Det underlättar väldigt mycket för pedagoger om det finns utarbetade riktlinjer i pedagogiska 

verksamheter och det är viktigt, som vi tidigare nämnt, att pedagoger inte står för hela 

ansvaret utan att det fördelas. Kuratorer/psykologer bör vara en stor del i processen eftersom 

de ofta har kunskap om ämnet och goda kontakter. Rektorer/enhetschefer bör även de utgöra 

en stor del i processen och vara de som står för en anmälan eftersom pedagoger skall stötta 

barnen. Utbildning inom detta område tycker vi är väldigt angeläget i yrken som berör barn. 

Det även viktigt att pedagogisk verksamhet får större förståelse för socialtjänstens arbete, 

vilket vi kommer att skriva om i kommande avsnitt. 

4.8 Socialtjänstens del i processen  
 
Enligt Hindberg ligger huvudansvaret på socialtjänsten för att barn växer upp under trygga 

förhållanden därför är det viktigt att de informeras om barn som behöver hjälp. Det är de som 

får in anmälningar och det är de som utreder om barn far illa. Vårdnadshavare skall 

underrättas när en utredning inleds men vid vissa fall, då misstanke om till exempel 

misshandel eller sexuella övergrepp inom familjen finns, är det inte ovanligt att utredningen 

startar utan deras medgivande.64 En utredning går till så att socialtjänsten samlar in material 

för att avgöra hur ett beslut skall fattas skriver Fridh och Norman. Vid behov kan 

                                                 
60 Hansen, 1995. 
61 Erik Kreyberg Normann, Barn och sexuella övergrepp (Stockholm: Bonnier utbildning, 1995).  
62 Hindberg, 1999.  
63 Eriksson, 1996. 
64 Hindberg, 1999.  
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socialtjänsten kontakta bland annat förskola/skola mot vårdnadshavares vilja för att få en 

djupare insyn i barnets situation.65 Hindberg skriver att socialtjänsten inte har någon rätt att 

lämna ut uppgifter utan vårdnadshavares tillåtelse, på grund av sekretessen, när det rör sig om 

barnavårdsutredning men vid deras godkännande bryts den.66  

 

Nu har vi beskrivit en del av socialtjänstens arbete när de får in en anmälan om misstanke att 

barn far illa och nästa avsnitt kommer att beröra samverkan mellan de båda verksamheterna.  

4.9 Samverkan mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst 
 
Varför så få anmälningar från förskola/skola görs kan bland annat bero på dålig samverkan 

mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst. En bättre samverkan skall, enligt Olsson, öka 

förståelsen för lagstiftningen och bidra till en mer jämlik syn på barn.67 Hindberg skriver att 

oron för vad som händer efter en anmälan kan minska om de olika verksamheterna hade mer 

kunskap om varandras arbetssätt samt om en personlig kontakt finns, som till exempel att 

socialsekreterare finns med i den pedagogiska verksamheten.68  

 

Olsson påpekar att det är viktigt att förskola/skola kontaktar socialtjänsten i ett tidigt skede 

medan socialtjänsten bör öppna upp mer för samverkan.69 Fridh och Norman tycker även att 

socialtjänsten skall informera om att pedagoger har möjlighet att diskutera misstankar om 

barn som far illa anonymt det vill säga att man konsulterar.70 Konsultation mellan socialtjänst 

och pedagogisk verksamhet bör, enligt Olsson, ske oftare eftersom det enskilda fallet då kan 

diskuteras och pedagoger kan få stöd och hjälp.71 Frost och Sköld påpekar att den sekretess 

som socialtjänst och förskola/skola följer ser olika ut.72 Socialtjänsten får inte, enligt lag, 

lämna ut information om inte vårdnadshavare godkänt det.73 Detta innebär enligt Frost och 

Sköld att pedagogisk verksamhet kan få agera som uppgiftslämnare istället för att få vara med 

i den fortsatta utredningen. De menar att socialtjänsten skall försöka få vårdnadshavarnas 

                                                 
65 Fridh & Norman, 2000. 
 

66 Hindberg, 1999.  
 

67 Olsson, 2001. 
 

68 Hindberg, 1999.  
 

69 Olsson, 2001. 
 

70 Fridh & Norman, 2000. 
71 Olsson, 2001. 
72 Frost & Sköld, 1995. 
73 7 kapitlet § 4 Sekretesslagen (1980:100). 
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medgivande för att lämna ut uppgifter till förskola/skola när utredningen är klar eftersom det 

kan vara bra för barnet.74  

 

Detta avsnitt har påvisat hur viktigt det är att samverkan mellan socialtjänst och pedagogisk 

verksamhet fungerar. Anmälningar skulle troligen göras oftare om verksamheterna hade en 

större förståelse för och kunskap om varandras yrken och arbetssätt, även en personlig kontakt 

skulle underlätta samverkan. Vår litteraturgenomgång avslutas nu med några tänkvärda ord 

citerade ur Barn i riskzon skrivna av Hans Svensson. Vi har valt att kalla denna rubrik för det 

etiska problemet, eftersom citatet skildrar att agera eller inte när barn far illa. 

4.10 Det etiska problemet 
 
Några tänkvärda ord skrivna av kriminalinspektör Hans Svensson från Göteborgspolisen: 

 
Mödravårdscentralen såg, undrade, gav råd och försökte hjälpa. De oroade sig för framtiden och 
hoppades att ... 
... barnavårdscentralen skulle se, upptäcka och kunna hjälpa bättre. Men de hade inte så lätt att 
hjälpa trots många försök. Hur ska det gå framöver i livet? Vi får hoppas att ...  
... förskolan upptäcker snart faran och lyckas bättre. Med barnet de slet och kämpade hårt. Men 
moderns besök var för kort. Detta kan komma att sluta illa. Skall vi anmäla eller vänta? Alltför 
försiktiga de var. Tiden den gick och skadan blev värre. Vi får hoppas att det finns bättre 
resurser på ... 
... lågstadiet där problemen snart de förstod. De andra barnen blev rädda och föräldrar ringde. 
Läraren kämpade ensam och tyst. I tvåan hon begärde hjälp och talade med modern och barnet. 
Skall anmälan göras? Nej, vi väntar, sa rektor. Han kanske lugnar ner sig då han kommer till ... 
... mellanstadiet där läraren förde en ojämn kamp. I sexan var slaget förlorat och läraren knäckt 
som kämpat helt ensam mot alla odds. Ja, nu är det bara ett under som hjälper. Det kanske 
händer på ...  
... högstadiet då stora satsningar görs. Men allt är försent, ty skadan är skedd - kanske ... 
... socialtjänsten något kan göra. De har ju makt och resurser så måtte de lyckas. Men nu går det 
fortare och snart hos ... 
... polisen han hamnar. Domstol och kriminalvård kan bara konstatera att vägen blir lång och 
besvärlig. Varför bromsade inte färden där uppe i backen, innan farten blev hög och lasten för 
tung?75 

 

Detta påvisar det etiska problemet verksamheter kan ställas inför och hur viktigt det är för 

barnens fortsatta liv att de ingriper i ett tidigt skede. Citatet synliggör vad som kan ske om 

verksamheter väljer att ingripa eller inte och följderna av deras agerande.  

                                                 
74 Frost & Sköld, 1995. 
75 Försäkrings AB Skandia och Polismyndigheten i Göteborg, Barn i riskzon: ett samarbetsprojekt mellan 
Göteborgspolisen, brottsförebyggarna och Skandias Idéer för livet – kampanj (Stockholm: Försäkrings AB 
Skandia, 1993), 2:4. 
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5 Metod  
 
I metoddelen redogör vi för vilka metoder vi använt oss av och varför samt vad de innebär. 

Därefter skildrar vi vår arbetsgång och etiska överväganden och sedan vårt urval, det vill säga 

vilka som deltagit i vår undersökning. Avslutningsvis beskriver vi våra bearbetningsmetoder. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

5.1.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att arbeta efter en kvalitativ metod när vi utförde våra intervjuer och enkäter. Detta 

för att vårt intresse ligger i att förstå informanternas sätt att tänka och handla gällande vårt 

forskningsområde. Vi vill även särskilja varierande mönster, vilket Jan Trost skriver i sin bok 

Kvalitativa intervjuer som en rimlig kvalitativ studie.76 Steinar Kvale uttrycker sig i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun om den kvalitativa metoden vi valt enligt följande: ”Syftet 

med den kvalitativa forskningsintervjun har sagts vara att beskriva och tolka de teman som 

förekommer i intervjupersonens livsvärld. Det råder ett obrutet sammanhang mellan 

beskrivning och tolkning.”77 Bo Johansson och Per Olov Svedner skriver i deras bok 

Examensarbete i lärarutbildningen att syftet med kvalitativa intervjuerna att få så djupgående 

intervjuer som möjligt.78 

 

Enligt Kvale är den kvalitativa intervjuformen inte valid eftersom den grundar sig i enskilda 

personers tankar.79 Johansson och Svedner påpekar att reliabiliteten kan ifrågasättas i 

avseenden som att alla informanter inte fått samma frågor ställda till sig, yttre omständigheter 

sett olika ut och att de inte blivit intervjuade av samma person. Brister som kan uppkomma 

när man använder sig av enkäter, kan vara att frågorna är oklart formulerade och att 

informanterna slarvat när de fyllt i dem.80 Detta kan ha påverkat den vetenskapliga 

trovärdigheten i vår uppsats, eftersom dessa faktorer och brister kan ha uppkommit under vår 

undersökning.  

                                                 
76 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1993).  

 

77 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 70. 
78 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2001). 
 

79 Kvale, 1997. 
80 Johansson & Svedner, 2001. 
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5.1.2 Kvalitativa intervjuer och enkäter 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer och enkäter eftersom vi vill få bredd i vår 

undersökning. Kvale menar att den kvalitativa intervjuformen är halvstrukturerad eftersom 

intervjuaren har några förslag till frågor men att nya frågor uppkommer under intervjuns gång 

och det kräver att intervjuaren måste vara flexibel och lyhörd.81 Enligt Johansson och Svedner 

är det mer lämpligt att göra kvalitativa intervjuer om man skall undersöka vad en person har 

för förhållningssätt till det som skall undersökas, eftersom få orkar skriva uttömmande svar i 

enkäter.82 Vi valde ändå att genomföra enkäter, dels på grund av tidsbrist och dels för att få 

med flera olika yrkeskategorier och synvinklar. 

5.2 Procedur 
 
Vi började vår uppsats med att utforma en projektplan baserad på Johanssons och Svedners 

råd.83 I projektplanen beskrev vi varför vi ansåg att ämnet var viktigt, vilka kategorier vi 

skulle undersöka och de preliminära frågeställningarna. Vi beskrev även vilka metoder vi 

skulle använda oss av och frågor till enkäter och intervjuer (bilaga 1). 

 

Därefter sökte vi litteratur angående vårt ämne och vi sökte i olika biblioteks databaser på 

sökord som passade vårt ämne. Vi sökte bland annat på barn som far illa, anmälningsplikt, 

barnmisshandel och sexuella övergrepp på barn. Sedan sökte vi artiklar i artikelsök på Libris 

hemsida och engelsk litteratur på webbadresserna Eric och Academic search elite. Vi var noga 

med att litteraturen skulle vara relativt aktuell eftersom synen på ämnet förändras med tiden 

och det kommer nya forskningsrön samt att lagar ständigt förnyas. Vi lade även märke till om 

det var författare som det ständigt refererades till i böcker.  

 

Efter att vi sökt litteratur började vi ringa till de vi ville intervjua och bestämde tid och plats 

som passade dem. Därefter fick de vårt informationsblad (bilaga 2) och tid för att läsa igenom 

det. De vi ville skulle medverka i vår enkätundersökning kontaktade vi först genom telefon 

för att sedan skicka informationsbladet, enkäten och ett frankerat kuvert med post. Vi valde 

att använda oss av bandspelare under våra intervjuer och Trost menar att det kan finnas både 

för- och nackdelar att använda sig av det. Fördelar kan vara att den som intervjuar kan 
                                                 
81 Kvale, 1997. 
82 Johansson & Svedner, 2001. 
 

83 Ibid. 
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koncentrera sig mer på informanten och att svaren blir ordagranna. Nackdelar kan vara att det 

tar lång tid att spela fram och tillbaka på bandet och att gester och mimik förloras.84  

5.2.1 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav för forskning. Det första kravet är 

informationskravet då avsikten är att informera informanterna om uppsatsens syfte. Nästa är 

samtyckeskravet då informanterna själva ska ge sitt medtycke till deltagandet samt att de skall 

kunna avbryta utan negativa konsekvenser. Det tredje är konfidentialitetskravet då kravet är 

att uppgifterna skall behandlas anonymt. Sista kravet är nyttjandekravet då informanterna 

skall få vetskap om att uppgifterna endast skall användas till uppsatsen.85  

 

Vi har följt dessa krav samt forskningsetiska anvisningar från boken Examensarbete i 

lärarutbildning i kontakten med våra informanter. Detta därför att vi tycker att det är mycket 

viktigt att de som deltar i vår undersökning känner sig trygga och att de är välinformerade om 

våra syften samt att det är frivilligt och anonymt. Vårt ämne är känsligt och därför är det extra 

viktigt att uppgifterna behandlas konfidentiellt och att bemötandet är förtroendegivande. Vi 

valde därför att göra ett skriftligt informationsblad som baserade sig på forskningsetiska 

anvisningar från Johanssons och Svedners bok som vi undertecknade.86 I en av våra 

frågeställningar frågar vi i vilket skede och hur pedagoger och pedagogisk verksamhet bör 

agera från misstanke till anmälan. Denna frågeställning är något problematisk och känslig 

eftersom lagar och riktlinjer finns till för att besvara hur de bör agera. Vi kan inte med denna 

uppsats besvara detta, vi kan bara påvisa vad litteratur och vad våra informanter anser.  

5.3 Urval 
 
Vårt mål var att intervjua fyra pedagoger (bilaga 3) och fyra socialsekreterare (bilaga 4) och 

till pedagogerna skickade vi även ut sex enkäter (bilaga 5) för att få mer information. Utifrån 

kategorin psykologer/kuratorer ville vi intervjua en person (bilaga 6) för att få inblick i hur de 

arbetar kring barn som far illa och vi ville även göra en enkätundersökning (bilaga 7) där vårt 

mål var att få in tio svar. I kategorin rektorer/enhetschefer ville vi undersöka genom enkäter 

(bilaga 8) och där var tio svar vårt mål och i kategorin vuxna som själva farit illa som barn 

                                                 
84 Trost, 1993. 
85 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer (2004-04-27).  
86 Johansson & Svedner, 2001. 
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(bilaga 9) var vårt mål att få in fem enkätsvar. Vi anser att mindre än tio svar inte är 

tillräckligt omfattande men i den sistnämnda kategorin beror det låga antalet på att vi såg 

svårigheter att finna informanter. Vi valde många kategorier men alla hade liknande frågor 

och alla enkäter och intervjuer riktade sig mot hur förskola/skola hanterar och bör hantera 

barn som far illa. Vi valde samtliga kategorier för att få ett så djupt och brett material som 

möjligt och för att det är intressant att synliggöra processen från alla inblandades perspektiv.  

 

Uppsatsen grundar sig på intervjuer och enkäter från föregående nämnda kategorier. Vi har 

genom tillfälligheter och kontakter valt ut olika verksamheter och människor i olika 

kommuner för att få en geografisk bredd. Vi följde Johanssons och Svedners råd om att utöver 

det specifika ämnet även ställa bakgrundsfrågor som ålder, utbildning och kön.87 När vi 

frågade om kön i enkäterna valde vi utöver kvinna och man att även ha ett alternativ för annat. 

Detta eftersom det i enkäter där det bara finns två alternativ, man eller kvinna, bortser från 

verkligheten där det finns personer som köns- och/eller genusmässigt inte anser sig befinna 

sig inom de två alternativen.88 Det vi ville få vetskap om med hjälp av dessa frågor var hur 

länge de i genomsnitt hade arbetat inom respektive yrke eftersom det påvisar hur lång 

erfarenhet de har. I kategorin vuxna som själva farit illa som barn var medelåldern i stället det 

intressanta. Detta för att få ett begrepp om när i tiden de var i kontakt med socialtjänsten och 

förskola/skola.  

5.3.1 Pilotintervjuer och enkäter 
Sven Hartman skriver i boken Skrivhandledning att det är viktigt att utföra provintervjuer och 

enkäter eftersom det inte alltid är lätt att själv komma på hur frågor skall formuleras.89 Vi 

utförde därför sådana tester med samtliga kategorier och det blev åtta stycken. Med pedagoger 

utförde vi tre pilotintervjuer, med socialtjänsten två stycken och med resterande kategorier 

gjorde vi en pilotenkät per grupp. Vi testade alltid frågorna på varandra innan och vår 

handledare hjälpte oss med oklarheter. Det varierande antalet berodde på att det var lättare att 

få tag på personer som ville ställa upp inom de kategorier som har ett högt antal. Efter att vi 

utfört våra pilotintervjuer lyssnade vi på banden tillsammans för att se vad vi kunde utveckla 

och förändra. Det vi lärde oss av testerna var att vi behövde förändra och tydliggöra en del 

                                                 
87 Johansson & Svedner, 2001. 
88 Med kön menas här biologiskt definierat kön, medan det med genus här menas socialt konstruerat kön.  
89 Hartman Sven, Skrivhandledning (Stockholm: Natur och kultur, 2003). 
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formuleringar och frågor och vi kom även på naturliga följdfrågor. Genom detta blev vi 

uppmärksammade på hur vi skulle ställa frågor utan att inverka på informanterna. Vi lärde oss 

även att enkätfrågorna skulle skrivas tydligare och att frågorna skulle vara fler och mindre 

omfattande.  

5.3.2 Bortfallsanalys 
I kategorin pedagoger blev det inget bortfall vilket vi tror beror på att vi haft en personlig 

kontakt med sedan tidigare. Med kategorin socialsekreterare var vårt mål att intervjua fyra 

stycken men det blev ett bortfall, vilket berodde på att det var svårt att få tag i någon som 

hade tid att ställa upp. Vi förstår att den vetenskapliga trovärdigheten sjönk inom denna 

kategori på grund av antalet, men vi fick uttömmande svar från de resterande informanterna. 

Inom kategorierna rektorer/enhetschefer och kuratorer/psykologer hade vi beräknat med ett 

bortfall på 30 procent och skickade därför ut 13 enkäter till vardera kategori och av 

rektorer/enhetschefer fick vi in tio svar vilket var vårt mål. Från kuratorer/psykologer fick vi 

in nio enkäter, fyra stycken bortfall. En intervju utfördes även med en kurator vilket vi hade 

som målsättning. Inom kategorin vuxna som själva farit illa som barn skickade vi även där ut 

fler än målet och slutligen fick vi in nio enkäter. Denna svarsfrekvens var högre än vad vi 

innan hoppats på, men tack vare kontakter i flera led lyckades detta. Den höga 

svarsfrekvensen i vår undersökning tror vi bland annat beror på att vi innan ringde de som 

skulle delta i vår undersökning men bortfallet skulle troligen ha varit lägre om vi skrivit ett 

sista datum. 

5.4 Databearbetningsmetoder 
 
Vi har valt att transkribera alla intervjuer vi utfört och vi översatte dessa från tal- till 

skriftspråk. Enligt Kvale finns det inga rätt eller fel med detta utan han menar att intervjuaren 

kan försöka tänka sig in i hur informanten skulle ha velat formulera sig skriftligt.90 I 

kvalitativa intervjuer kan det vara viktigt att skriva ut pauser och avbrutna meningar för att 

förstå vad informanten menar.91 Vi valde därför i transkriberingarna att skriva ut pauser i 

sekunder och påvisa var informanten tvekat men vi försökte även tänka på hur informanten 

skulle ha velat uttrycka sig i skrift. Vi valde i vår resultat- och analysdel att inte ge 

informanterna pseudonymnamn eller identitetsnummer eftersom de deltagande informanterna 
                                                 
90 Kvale, 1997. 
91 Johansson & Svedner, 2001. 
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var så många och det skulle därför vara svårt att komma ihåg vilken kategori de 

representerade. Vi valde istället att skriva kön och yrkesgrupp innan eller efter citaten för att 

förtydliga vem som säger vad. 

 

När vi analyserade våra intervjuer följde vi Kvales steg om hur man kan analysera och då 

främst det fjärde. Vi började med att analysera våra transkriberade intervjuer och enkäter 

tillsammans och därefter strukturerade vi dem efter likheter och skillnader i informanternas 

uppfattningar. Detta för att synliggöra de olika kategoriernas ställningstagande i förhållande 

till våra frågeställningar och för att se om kategorierna motsatte sig eller hade samma synsätt 

angående ämnet. Sedan utfördes en kartläggning genom att vi sorterade ut det material vi 

skulle använda oss av.92 Kvale skriver att: ”Under själva analysarbetet utvecklas innebörden i 

intervjun, kartläggs den intervjuades egna uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på 

fenomenen.”93 När vi grupperade vårt material valde vi att formulera rubriker utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte. Vi gjorde även underrubriker till dessa och kopplade relevant 

litteratur till informanternas uppfattningar. Detta för att förtydliga var likheter och skillnader 

fanns i de olika yrkeskategoriernas uppfattningar utifrån våra frågeställningar. 

  

6 Resultat och analys 
 
I denna del kommer vi att redogöra för resultatet vi kommit fram till utifrån vår undersökning 

och vi avslutar varje avsnitt med en analys av resultatet. Vi inleder vår resultat- och analysdel 

med att redovisa i vilket skede pedagoger bör agera och hur, utifrån vad våra informanter 

anser. Vi berör även hur föräldrakontakten fungerar under processen och avsnittet efter 

behandlar hur pedagogisk verksamhet bör agera och i vilket skede. Därefter skriver vi om det 

finns utarbetade riktlinjer som följs i pedagogiska verksamheter och om pedagoger har den 

utbildning som krävs kring barn som far illa. Efter detta ger vi en redogörelse för samverkan 

mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst. Slutligen belyser vi sekretessens påverkan på 

samverkan eftersom den kan påverka anmälningsbenägenheten både positivt som negativt. 

 

                                                 
92 Kvale, 1997. 
93 Ibid., 171.   
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Innan vi påbörjar resultatet så redovisar vi genomsnittstiden i yrket för respektive yrkesgrupp 

och medelåldern för vuxna som själva farit illa som barn. Pedagogernas genomsnittstid i yrket 

är 23 år, rektorernas/enhetschefernas 12,1 år, kuratorernas/psykologernas 9,6 år och 

socialsekreterarnas 17, 3 år. I kategorin vuxna som själva farit illa som barn är 

genomsnittsåldern 34,8 år, varav två inte uppgav sin ålder. 

6.1 I vilket skede bör pedagoger agera?  
 
De flesta informanter tycker att pedagoger skall agera så fort misstanke finns om att barn far 

illa. Många av pedagogerna i vår undersökning anser att de har skyldighet att ingripa och alla 

känner till anmälningsplikten. Enligt Sveriges lagstiftning har de som arbetar med barn och 

ungdomar skyldighet att anmäla till socialnämnden genast när de får vetskap om att barn far 

illa.94 Många pedagoger känner dock att de vill ha relativt starka bevis innan de gör en 

anmälan. Sundell och Flodin påpekar att så inte skall vara fallet utan att det är socialtjänsten 

uppgift att utreda.95 Många rektorer/enhetschefer i vår undersökning vill bli kontaktade av 

pedagoger så fort misstanke finns att barn far illa och de tycker att pedagogers uppgift är att 

ingripa direkt och se till varje barns behov. Fahrman menar att socialtjänsten inte får in 

tillräckligt många anmälningar från pedagoger i relation till hur många barn som far illa.96  

6.1.1 Agera vid minsta misstanke 
En kvinnlig pedagog uttrycker sig om när pedagoger skall ingripa enligt följande:  

 
Jag tycker att man ska ingripa, man ska reagera med en gång, bara man ser att det är något 
handgripligt. Det kan vara ett slag, det kan vara psykiskt det behöver inte bara vara fysisk våld, 
psykiskt våld är lika illa som fysiskt tycker jag.  

 
En kvinnlig socialsekreterare uttrycker sig så här om att anmäla så fort misstanke finns: ”/ … / 

ju tidigare man kommer in tänker jag, ju lättare är det ju att åtgärda problematiken.” En annan 

kvinnlig socialsekreterare menar detta om när pedagoger skall ingripa: 

 
Ja de är ju skyldiga att ingripa. Alltså barn som far illa som man misstänker inte har det bra ja då 
är de ju skyldiga att ingripa som personal som ser barn, så är det ju i deras verksamhet. Alla vi 
som jobbar med barn som har det som profession är tvingade att enligt lag att ingripa. Så sedan 
beror det ju lite grann på kulturen på skolan tänker jag.  

 

                                                 
94 14 kapitlet § 1 Socialtjänstlagen (2001:453). 
95 Sundell & Flodin, 1997. 
96 Fahrman, 1993. 
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En manlig rektor uttalar sig så här om när pedagoger skall agera: ”Vid misstanke om att ett 

barn far illa. Det räcker med misstanke. Vi behöver inga bevis.” En kvinnlig rektor talar om 

pedagogens skyldigheter enligt följande: ”Pedagogen har skyldigheter att så fort misstanke 

finns om psykisk eller fysisk missförhållande anmäla till rektor, kurator eller själv anmäla till 

socialtjänst eller polis beroende på vad saken gäller.” En kvinnlig pedagog menar att: ”Man 

har ju skyldighet att anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Men jag tror att de flesta 

avvaktar tills de har starka bevis.” 

  

Det hör till lärarprofessionen att agera vid misstanke om att barn far illa och lagen säger att 

verksamheter som berör barn genast skall anmäla till socialtjänst när misstanke finns.97 

Hindberg skriver dock att genast är ett tolkningsbart ord.98 Detta kan leda till att anmälningar 

görs i olika skeden, vissa anmäler vid minsta misstanke medan andra väntar tills de har 

starkare bevis, det sistnämnda redogör vi för härefter.  

6.1.2 Agera vid stark misstanke 
En kvinnlig pedagog uttalar sig så här om när en anmälan skall ske:  
 

Jag kan väl säga att man gör ingen anmälan efter första, ser du en lavett så gör man det inte i 
praktiken. Många tycker att man ska göra det efter ett slag eller så gör de anmälan men det 
fungerar inte riktigt så i praktiken för jag känner att man vill ha mer att gå på.  

 
En annan kvinnlig pedagog uttrycker sig om anmälningsprocessen enligt följande: 
 

Jag kan ju känna då efter jag har gjort den här anmälan så kan jag känna att det ska jag vara 
riktigt ärlig så är det egentligen inget jag vill gå igenom överhuvudtaget en gång till. 
Författare (F): Mm. 
Intervjuperson (IP): Jag då som jobbar inom förskolan förstår det att är ingen lätt sak att göra 
alltså det är väldigt känslomässigt jobbigt som pedagog att göra det. Dels står vi barnen väldigt, 
väldigt nära vi har den här tycka synd om ja man vill nästan ta med dem hem de här barnen. Du 
träffar dem varenda dag och det är liksom inte, det är en väldigt svår process och sen jag då som 
upplevde att det inte blev någonting av det.  

 
Hindberg talar om att det finns många faktorer som påverkar huruvida pedagoger ser att barn 

far illa eller inte som till exempel arbetsbelastning, arbetssituation och utbildning.99 

Majoriteten av pedagogerna i vår undersökning vill som vi sett ovan ofta ha starka bevis innan 

de anmäler. Detta tror vi bland annat beror på tidigare dåliga erfarenheter av socialtjänstens 

agerande. En kvinnlig pedagog visar sina tvivel mot socialtjänstens agerande enligt följande: 
                                                 
97 14 kapitlet § 1 Socialtjänstlagen (2001:453). 
98 Hindberg, 1999. 
99 Ibid. 
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Tyvärr alltså jag känner att det är mycket, alldeles för slappt tycker jag alltså det är alldeles för 
man vidtar åtgärder alldeles för lite tycker jag, jag tycker att man ska det är mycket det här med 
att dem har ju ofta en annan relation till familjen då och jag tycker många barn får bo kvar hos 
sina familjer fast att de inte borde göra de jag tycker att det skulle vidtas större åtgärder. 

 
En socialsekreterare bekräftar denna oro så här: ”/ … / oftast blir det faktiskt så att de avslutas 

med att det händer ingenting, barnet får bo kvar hemma.” Enligt ovan är det många pedagoger 

som väntar att anmäla tills de är säkra på sina misstankar vilket vi har förståelse för. Detta 

eftersom man gärna inte vill anmäla en oskyldig och tidigare erfarenheter bevittnar också ofta 

att det inte sätts in några åtgärder vilket kan påverka att de väntar med att anmäla.  

 

I detta avsnitt påvisar undersökningen att alla pedagoger är insatta i anmälningsplikten och att 

de vet att de har skyldighet att agera. De flesta informanterna från de olika yrkesgrupperna 

påpekar att anmälan skall ske så fort misstanke finns. Trots detta påvisar många pedagoger att 

misstanke inte alltid räcker utan att de vill ha starkare bevis innan de anmäler. Det är många 

barn som inte blir uppmärksammade i förskola/skola vilket både litteratur och svar från våra 

informanter visar. Orsaker till detta kan enligt informanterna bland annat bero på att det ofta 

är väldigt känslomässigt jobbigt att göra en anmälan och att pedagoger inte vågar ta tag i det. 

Efter detta avsnitt redogör vi resultatet från informanternas syn på hur pedagoger bör agera 

under sådana omständigheter.  

6.2 Hur bör pedagoger agera? 
 
Vilka pedagoger kontaktar när barn far illa skiljer sig åt i vår undersökning. Vissa kontaktar 

rektorn/enhetschefen först men vissa skolpsykologen, skolsystern, vårdnadshavarna, 

stödsamordnaren, arbetslaget och andra tar först upp det med elevvårdsteamet. Några 

pedagoger påpekar att de under anmälningsprocessen observerar och dokumenterar mera samt 

att de talar mer med det barn som misstänks fara illa. Eriksson hävdar att just dokumentation 

och observation är viktigt att pedagoger för när de misstänker att barn far illa eftersom det kan 

användas som bevis vid en anmälan.100 En kvinnlig pedagog ger uttryck för sina tankar så här:  

 
Man kanske ger dem lite extra med för de behöver det, det är min pedagogiska tanke just så där 
hur man jobbar i det vardagliga. Men så även hela tiden det här med att dokumentera, skriva 
alltså så fort man känner att det här känns inte bra eller någonting är fara och färde. Att hela 
tiden skriva det är jätteviktigt för det krävs ju sen om man gör en anmälan. Då kan man inte bara 
säga det utan du måste ha det nedskrivet det är jätte, jätte viktigt alltså. 

                                                 
100 Eriksson, 1996. 
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En kvinnlig rektor poängterar pedagogers ansvar enligt följande: ”/ … / dokumentation samt 

uppföljning är lärarens ansvar.” En kvinnlig pedagog uttalar sig enligt följande om hur hon 

ingriper: ”Det beror på vad misstanken gäller; föräldrarna i första hand om det inte gäller 

sexuella övergrepp och fysisk misshandel, då skulle jag kontakta min arbetsledare samt 

skolhälsovården, resursteam.” De flesta pedagogerna i vår undersökning uttrycker att de 

förhåller sig till barnet som till de andra barnen i den pedagogiska verksamheten under 

anmälningsprocessen. Nästan alla pedagoger menar att de blir lite extra lyhörda och stöttar 

barnet mera. En kvinnlig pedagog uttrycker sig enligt följande: ”Vi beter oss som vanligt men 

med extra omtanke och lyhördhet.”  

                  

I kategorin kuratorer/psykologer påpekar de flesta att de brukar bli kontaktade i olika skeden 

beroende på pedagogerna och den pedagogiska verksamheten men det sker oftast i ett tidigt 

skede. En kvinnlig kurator uttrycker sig så här angående vilket skede hon vill bli kontaktad: 

”Tidigt, ofta på ett stadium innan det är aktuellt för anmälan.” De flesta kuratorer/psykologer 

anser att pedagoger skall kontakta dem i ett tidigare skede medan vissa är nöjda med hur 

kontakten fungerar idag. En kvinnlig kurator uttrycker sig om kontakten så här: ”Ja, det vore 

önskvärt med samma goda samarbete med alla lärare, personer.” En annan kvinnlig kurator 

säger så här om pedagogens roll i processen från misstanke till anmälan: 

 
/ … / hos oss så går det till så för jag tycker inte att man som lärare absolut inte ska stå för en 
anmälan så för man hamnar ju rätt mycket i skottlinjen eftersom man också är den som ska ha 
kontakten med. Alltså man ska ju ha en fortsatt kontakt om barnet går i klassen till exempel och 
det kan ju bli en väldigt ohållbar situation. 

 
Enligt vuxna som själva farit illa som barn fanns det i vissa fall pedagoger som 

uppmärksammade dem. Hindberg menar att många vuxna påpekar att de inte blev sedda eller 

fick någon hjälp av pedagoger när de som barn for illa.101 Det kunde till exempel ske så här 

enligt en man: ”Pratade med mig och försökte förstå mig.” Många i denna kategori påpekar 

även att de sände ut olika slags signaler till pedagoger och andra vuxna i pedagogisk 

verksamhet. Barbro Hindberg menar att det är pedagogens vilja att se eller att blunda när barn 

far illa.102 En man som själv farit illa som barn uttryckte sig så här: ”Klassföreståndaren, svårt 

att koncentrera mig saboterade lektionerna så till slut var han nöjd att jag bara var på 

                                                 
101 Hindberg, 1999. 
102 Ibid. 
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lektionerna och var tyst.” En kvinna uttalade sig så här: ”Lärarna hade ofta möten med mig 

och försökte få fram vad som gjorde att jag inte verkade må bra.”  

 

Ett fåtal pedagoger i vår undersökning har aldrig mött barn som farit illa. En kvinnlig pedagog 

poängterar detta: ”Jag har aldrig mött ett barn som har farit illa.” De flesta är ändå medvetna 

om att barn med denna problematik finns i deras verksamheter. Hur ofta anmälningar sker i 

pedagogiska verksamheter skiljer sig dock, allt från att aldrig ha gjort en anmälan till fem 

gånger per år enligt kategorin rektorer/enhetschefer.  

 

Enligt resultatet ovan så ser det väldigt olika ut vilka pedagoger kontaktar när de misstänker 

att barn far illa. Informanterna inom denna kategori kontaktar rektorer, skolpsykolog, 

elevvårdsteam, vårdnadshavare och arbetslag. Detta bekräftar även kategorin vuxna som 

själva farit illa som barn. De flesta blev bemötta på olika sätt av pedagoger, olika åtgärder 

sattes in och vissa blev aldrig uppmärksammade. Inom kategorierna rektorer/enhetschefer och 

kuratorer/psykologer vill de flesta bli kontaktade i ett tidigt skede av pedagoger och de anser 

att de ofta också blir det. Det råder delade meningar om hur pedagoger förhåller sig till barnet 

under processen. En del observerar och dokumenterar mer och andra förhåller sig likadant till 

barnet som till de övriga barnen. Barn sänder ut olika signaler när de far illa, vilket vuxna som 

själva farit illa som barn bekräftar. Det är många pedagoger som har uppmärksammat signaler 

men det finns även pedagoger som aldrig mött barn som farit illa enligt vår undersökning.  

 

Vårt resultat av undersökningen slår fast att ansvaret skall fördelas i förskola/skola mellan 

olika yrkesgrupper. Kuratorer/psykologer skall ses som en viktig del i processen för de 

besitter goda kunskaper och har ofta bra kontakter. Undersökningen visar även på att 

pedagoger bör vara extra uppmärksamma på barn som far illa och observera och dokumentera 

mer än vad de annars gör. Pedagoger bör även förhålla sig till barnet likadant som till de 

övriga i barngruppen för den pedagogiska verksamheten kan vara barnets enda trygghet. Hur 

pedagoger bör förhålla sig till vårdnadshavare under processen kommer att belysas härnäst. 

6.2.1 Hur fungerar föräldrakontakten? 
Många pedagoger i vår undersökning menar att det är ens skyldighet att kontakta 

vårdnadshavarna men inte vid vissa fall, som vid misshandel eller sexuella övergrepp. En 

kvinnlig pedagog uttalar sig om föräldrakontakten enligt följande: ”Föräldrakontakten är 
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oerhört viktig. Utan föräldrarnas medverkan kommer vi ingen vart. Viktigt med förtroende.” 

En man som farit illa som barn uttrycker sig om hur pedagogisk verksamhet skulle ha kunnat 

agera annorlunda enligt följande: ”De skulle tagit kontakt med mina föräldrar.”   

 
Några av rektorerna/enhetscheferna i vår undersökning anser att en god kontakt med 

vårdnadshavarna ofta leder till att man ser till barns bästa. En manlig enhetschef uttrycker sig 

enligt följande: ”/ … / att utveckla ett förtroende hos föräldern så att man öppet kan diskutera 

problemet”. En kvinnlig kurator uttrycker föräldrakontakten så här: 

 
Vid vissa fall får jag lämna tillbaka ärendet till lärarna då de inte tagit kontakt med föräldrarna 
med problematiken. I första hand måste man samarbeta med föräldrarna, undantag är misshandel 
eller övergrepp. 

  
Staffan Olsson anser att pedagoger skall informera vårdnadshavare om sina misstankar men 

inte när de misstänker sexuella övergrepp och misshandel.103 Föräldrakontakten är viktig 

vilket både våra informanter och litteratur påvisar, dock inte vid vissa fall. En god 

föräldrakontakt leder ofta till att man ser till barns bästa och vårdnadshavare bör vid de flesta 

fall få vetskap om pedagogers misstankar. Detta bidrar med all säkerhet till ett öppet klimat 

och till ett ömsesidigt förtroende. En bra kontakt med vårdnadshavare kan även leda till att 

socialtjänst och förskola/skola öppet kan diskutera problematiken kring barn, om 

vårdnadshavare har gett sitt godkännande. Efter detta avsnitt redogör vi för hur och i vilket 

skede pedagogisk verksamhet bör agera. 

6.3 I vilket skede och hur bör pedagogisk verksamhet agera? 
 
Rektorerna/enhetscheferna brukar enligt vår undersökning bli kontaktade i ett tidigt skede när 

barn i deras verksamhet far illa och de flesta är nöjda med detta. De är också de som ofta gör 

en anmälan. ”Omgående! Inte vara feg” uttrycker sig en manlig rektor om när förskola/skola 

skall agera. De flesta anser även att pedagogisk verksamhet skall agera så tidigt som möjligt 

när barn far illa, för att de skall få den hjälp de behöver. Många i denna kategori anser att 

förskola/skola skall diskutera i elevvårdsteamet om det finns misstankar om att barn far illa. 

En kvinnlig rektor menar att förskola/skola skall agera enligt följande:  

 
• Att ständigt ha det på arbetslagets dagordning.  
• Att alla barn blir sedda och pratas med varje dag.   

                                                 
103 Olsson, 2001. 
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• Kontakta föräldrar.  
• Dokumentera. 

 
En annan kvinnlig rektor uttrycker sig enligt följande: ”Kartlägga behovet. Snabbt ta in den 

hjälp som behövs. Sätta barnets behov i centrum.” Enligt Fahrman bör personal i pedagogisk 

verksamhet diskutera med varandra, för stöd och hjälp när de misstänker att barn far illa.104 

De flesta kuratorer/psykologer i vår undersökning anser att förskola/skola skall ingripa direkt 

när de misstänker att barn far illa. Hur man ingriper ser olika ut och även vilka man kontaktar 

innan en skriftlig anmälan görs. En kvinnlig kurator uttrycker sig enligt följande: ”Det ska ske 

vid misstanke. Ofta så är de vuxna så osäkra på när anmälan ska ske att de startar en utredning 

på skolan och har i tid väntat väl länge att göra en anmälan.” Ytterligare en kvinnlig kurator 

säger detta om hur förskola/skola bör agera: ”Barnet är i behov av stöd då och behöver trygga 

vuxna som tar ansvar både vad gäller att lyssna, stötta och göra anmälan. För att det är vår 

skyldighet och barnens rättigheter.” Enligt en del av de kuratorer/psykologer som deltog i vår 

undersökning är deras del i processen att fungera som stöd för både barn, vårdnadshavare och 

pedagoger. De fungerar oftast som konsulter samt som kontaktpersoner till socialtjänsten och 

ibland som anmälare. Kreyberg Normann påpekar att kuratorn ofta har ett rikt kontaktnät både 

i och utanför pedagogisk verksamhet därför kan denne fungera som en bra rådgivare.105  

 
I kategorin socialsekreterare är alla eniga om att förskola/skola är skyldiga att enligt lag ingripa 

direkt när barn far illa. De säger dock att det är tolkningsbart när, vilket de också har olika 

uppfattningar om. De flesta socialsekreterare som vi intervjuat uttrycker att de blir kontaktade 

i olika skeden beroende på vilken pedagogisk verksamhet som är inblandad. En kvinnlig 

socialsekreterare påpekar socialtjänstens önskan så här: 

 
Det vi vill är att skolorna kontaktar oss på ett så tidigt stadium som möjligt och gärna 
konsultativt att de ringer, rådfrågar, hur tycker ni att det här låter, vad säger ni om det här, hur 
skulle ni agera, vi har den här informationen, vad tycker ni att vi ska göra. Det är vad vi önskar. 

 
En annan kvinnlig socialsekreterare beskriver socialtjänstens önskan enligt följande:  

 
Jag tänker så här att man från skolans sida försöker jobba så mycket som möjligt med egna 
insatser och det är ju så det ska vara egentligen så det är ju inget konstigt med det. Sen när man 
kommer till en gräns då man känner att man kört fast (2 sek) då (1 sek) anmäler ju dem till oss. 

 

                                                 
104 Fahrman, 1993. 
105 Kreyberg Normann, 1995. 
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De flesta inom kategorin vuxna som själva farit illa som barn påpekade att de inte fick den 

hjälp de behövde av pedagogisk verksamhet. Deras egna exempel på hur de skulle ha velat få 

hjälp är bland annat någon att prata med till exempel en psykolog, fått en stödperson, mindre 

klasser, pratat med vårdnadshavare och att förskola/skola skulle ha agerat mera kraftfullt. 

Några tyckte även att den pedagogiska verksamheten borde ha kontaktat socialtjänsten och 

barn- och ungdomspsykiatrin. En kvinna menar följande om hur förskola/skola skulle kunna 

ha agerat: ”Lärarna borde ha kontaktat kuratorn och skolvårdsteamet tidigare.” En man sade: 

”Nej de gjorde vad de kunde.” En annan man som själv farit illa som barn påpekar detta: 

 
Eftersom hjälp eller åtgärd inte insattes förrän jag blivit både kriminell och missbrukare. Om det 
kommit adekvat hjälp i tid och att någon sett att man fanns kanske det inte hade varit tjugo år 
bakom galler som det nu sett ut. För på något vis känns det fortfarande som att det är jag mot 
resten. Tror att jag burit med mig detta hela livet vilket också gjort att jag alltid ställt upp på 
utsatta och det har många gånger gått helt fel. Eftersom jag inte har något större fel på intellektet 
så hade jag nog haft alla möjligheter till en bra utbildning och i förlängningen också ett bra 
arbete. En annan nackdel av detta är att relationer har varit svårt att få att fungera. Tillit har inte 
blivit något honnörsord precis. 

 
May Britt Drugli påpekar att inom pedagogisk verksamhet är man duktig på att se om något 

barn far illa men det är inte lika självklart att man sätter in åtgärder.106  

 

Undersökningen påvisar som vi sett ovan att rektorer/enhetschefer är de som oftast får göra en 

anmälan och de blir kontaktade i ett tidigt skede när misstankar finns. De flesta tycker även att 

elevvårdsteam skall ses som en resurs och att det är dessa team som skall diskutera denna 

problematik. Kuratorer/psykologer anser att pedagogisk verksamhet skall agera på en gång 

när misstanke finns att barn far illa. När socialtjänsten blir inkopplade ser olika ut på beroende 

på verksamhet och person och där skiljer sig dock deras önskningar om i vilket skede de vill 

bli kontaktade. Vissa vill bli kontaktad så tidigt som möjligt medan andra tycker att 

pedagogisk verksamhet själva skall använda sina resurser först. De flesta av de vuxna som 

själva farit illa som barn anser att de inte fick den hjälp de behövde av förskolan/skolan. 

 

Utifrån undersökningen drar vi slutsatsen att pedagogisk verksamhet idag är relativt bra på att 

se när barn far illa men att det inte alltid sätts in åtgärder. Det kan även se väldigt olika ut 

beroende på hur personer och verksamheter samverkar, arbetar och delar på ansvaret. 

Pedagogiska verksamheter bör enligt vår undersökning fördela ansvaret så att inte pedagogen 
                                                 
106 Drugli, 2003. 
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står ensam inför anmälan när misstanke finns om att barn far illa. Vi tror inte att det idag är ett 

lika stort problem som tidigare eftersom de flesta verksamheter arbetar i arbetslag och i dessa 

kan man rådgöra med varandra. Rektorer/enhetschefer bör även de ha en stor del i processen 

eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för att barn skall få den hjälp de behöver i 

förskola/skola. Enligt våra informanter verkar denna kategori vara de som oftast står för 

anmälan vilket är bra utifrån hotsynpunkt och för att pedagoger enligt oss skall vara de som 

stödjer barnen. Undersökningen påvisar att insatser lättare kan sättas in om det finns 

utarbetade riktlinjer. Huruvida det finns i olika pedagogiska verksamheter och hur de följs 

skriver vi om härnäst. 

6.3.1 Finns utarbetade riktlinjer? 
Alla rektorer/enhetschefer i vår undersökning säger att de har utarbetade riktlinjer och de 

flesta tycker att de följs bra vid behov. Hansen påpekar att det är viktigt att ha utarbetade 

riktlinjer i förskola/skola för att personalen skall veta hur de skall gå tillväga.107 De flesta 

pedagogerna säger att de har utarbetade riktlinjer, vissa har det inte skriftligt medan andra har 

det. Hur riktlinjerna följs finns det delade meningar om. En kvinnlig pedagog uttryckte sitt 

missnöje enligt följande: ”Sådär ganska bra! I vissa fall tycker jag att skolan är lite för 

slapphänta”. En annan kvinnlig pedagog uttalar sig så här: ”Ja, men den skulle nog följas i 

sådana fall om det blev aktuellt för de är bra uppdaterade, dem reviderar vi med jämna 

mellanrum de här planerna så att de känns ju ändå aktuella så att de skulle användas när de 

behövs.” Drugli påpekar även hon vikten av att ha riktlinjer att följa. Hon menar att 

pedagogisk verksamhet skall veta varför de agerar eller inte agerar.108 

 

Några pedagoger i vår undersökning anser att de inte skulle kunna arbeta på något annat sätt 

än hur de gör idag. Andra tycker dock att arbetet skulle kunna förbättras till exempel genom 

att stötta varandra och aldrig låta någon stå ensam bakom en anmälan. Vissa av pedagogerna 

tycker att processen kan förbättras genom att ha tydliga handlingsplaner och att inte besluten 

drar ut på tiden. En kvinnlig pedagog uttrycker sig enligt följande: ”Ibland känns det som om 

saker och ting tar väldig tid. När en anmälan väl är gjord och det kan också ta tid innan man 

kommer till ett sådant beslut kan det dröja innan något ytterligare sker.” 

 
                                                 
107 Hansen, 1995. 
108 Drugli, 2003. 
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De flesta pedagogiska verksamheter vi kommit i kontakt med under denna undersökning har 

utarbetade riktlinjer. Det skiljer sig dock åt hur de följs och om de finns nedskrivna eller inte. 

Vissa av pedagogerna anser att de skulle kunna arbeta bättre kring barn som far illa i 

förskola/skola medan andra anser att arbetet fungerar bra. Riktlinjer skulle enligt vår 

undersökning hjälpa pedagoger att veta hur och i vilket skede de bör agera. Det finns många 

förskolor/skolor som inte har utarbetade riktlinjer och ansvaret att det finns sådana är 

rektorers/enhetschefers. Kulturen i den pedagogiska verksamheten, tidsbristen och tron av att 

ha en problemfri verksamhet kan vara faktorer för att det inte finns riktlinjer. Vi funderade 

innan över om pedagoger har den utbildning som krävs för att kunna agera som de bör göra i 

processen från misstanke till anmälan och även om de erbjuds någon utbildning inom detta 

område i verksamheterna, vilket vi berör i nästa avsnitt. 

6.3.2 Har pedagoger den kunskap som krävs? 
Många av pedagogerna i vår undersökning är eniga om att de inte har den kunskap som krävs 

i arbetet kring barn som far illa. En kvinnlig pedagog uttrycker sig så här: ”Nej, det tror jag 

inte som ensam pedagog tror jag inte man har det. Men man är ju inte ensam utan man måste 

ju rådfråga dem man har, för jag menar i elevvårdsteamet har vi ju skolsköterska och kurator 

och speciallärare.” Ytterligare en kvinnlig pedagog säger detta: ”Behövs en ocean av kunskap. 

Livserfarenhet och ständig fortbildning.” Eriksson anser att vuxna som arbetar med barn inte 

har tillräckligt med kunskaper om detta ämne och hon anser att det är viktigt att de får det.109 

De flesta rektorer/enhetschefer erbjuder pedagoger utbildning inom området i form av 

föreläsningar, litteratur, kurser och handledning. Även socialtjänsten och polis har informerat 

i vissa pedagogiska verksamheter och enligt dem delger pedagoger varandra om egna 

erfarenheter. Några uttrycker sig om att de generellt inte erbjuder utbildning inom detta ämne, 

utan bara till dem som är intresserade.  

 

Nästan alla av informanterna är eniga om att pedagoger inte har den kunskap som krävs och 

att det ständigt behövs fortbildning. Rektorer/enhetschefer anser dock att de erbjuder olika 

former av fortbildning. Denna oenighet tror vi kan grunda sig på olika syn att se på 

komplexiteten i problematiken kring ämnet. Vi tror att man aldrig kan bli riktigt fullärd utan 

det krävs mycket erfarenheter, kunskaper och ett öppet sinne. Trots detta har pedagoger som 

                                                 
109 Eriksson, 1996. 
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profession att kunna agera under sådana omständigheter och de har skyldighet att anmäla. 

Litteratur och våra informanter har påvisat att grundutbildningen inte är adekvat och vi vill 

gärna påpeka att utbildningen borde förbereda oss mer inför detta. Anmälningsbenägenheten 

skulle troligen vara högre om samverkan mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst var 

välfungerande och hur detta kan se ut belyser vi härefter. 

6.4 Hur fungerar samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst? 
 
Några rektorer/enhetschefer tycker att samverkan mellan socialtjänsten och förskola/skola 

fungerar bra, medan andra anser att den inte är välfungerande. Pedagogerna svarade olika på 

frågan om hur de såg på samverkan mellan socialtjänsten och pedagogisk verksamhet. Enligt 

våra socialsekreterare fungerar samverkan väldigt olika, ibland bra och ibland mindre bra 

beroende på kulturen i de pedagogiska verksamheterna och vilken verksamhet det är. Inom 

kategorin vuxna som själva farit illa som barn hade de flesta kontakt med socialtjänsten när de 

for illa som barn. Hur kontakten fungerade med socialtjänsten råder det delade meningar om, 

några var missnöjda medan andra tyckte den fungerade bra. 

6.4.1 Välfungerande samverkan 
En kvinnlig rektor uttrycker sig enligt följande om samverkan: ”Beror på vem man har 

kontakt med. I stort sett har vi en bra kontakt men det är viktigt att det inte byts kontaktperson 

för ofta”. En pedagog uttrycker sig så här: ”Den har varit bra socialtjänsten tar ju över 

ärendet.” En kvinnlig socialsekreterare beskriver kontakten enligt följande: ”Ja alltså jag 

tycker det fungerar det är ju också bra överlag så men det är ju också väldigt olika vilken 

skola det handlar om så.” De flesta kuratorer/psykologer anser att kontakten med 

socialtjänsten och förskola/skola fungerar bra. En kvinnlig kurator säger så här: ”Samarbetet 

fungerar bättre när det finns en personlig kontakt.” En kvinna som själv farit illa som barn 

beskriver kontakten med socialtjänst enligt följande: ”Det var jättebra, jag fick en bra kurator 

som jag fick gå och prata med.” 

6.4.2 Icke fungerande samverkan 
Byte av kontaktperson inom socialtjänsten är en negativ faktor som några av informanterna 

hänvisar till när de talar om icke fungerande samverkan. En kvinna som själv farit illa som 

barn beskriver sin kontakt med socialtjänsten så här: ”Inte så bra. De trodde på allt jag ljög 
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om, brydde sig inte så mycket om vad kuratorn, fältarna och lärarna rapporterade om.” En 

kvinnlig kurator uttrycker sitt missnöje med kontakten enligt följande:  

 
Olika, vissa socialkontor mycket bra tillit mellan oss, andra inte bra. Det som ofta saknas är att 
socialtjänsten inte verkar förstå hur mycket info skolan har. De frågar sällan vidare eller följer 
upp ärenden. Feedback, att få veta hur de arbetar är mindre viktigt. Att räknas som en resurs i 
arbetet är viktigare. 

 
En pedagog uttrycker sina negativa åsikter om kontakten till socialtjänst så här: ”Svår pga. 

sekretessen man får så dålig stöttning och är väldigt utsatt därför tror jag att många avstår att 

göra en anmälan.” En man som själv farit illa som barn menar detta: ”Jag fick ingen hjälp och 

man måste agera tidigt när ett barn behöver hjälp annars går det åt skogen när man blir 

vuxen.” Staffan Olsson hävdar att en dålig samverkan mellan pedagogisk verksamhet och 

socialtjänst kan vara en orsak till varför få anmälningar görs.110 

6.4.3 Hur samverkan bör fungera 
Enligt Olsson kan både socialtjänst och förskola/skola förändra sina förhållningssätt. Han 

skriver att pedagogisk verksamhet kan kontakta socialtjänsten vid ett tidigare skede medan 

socialtjänsten kan öppna upp mer för samverkan.111 En kvinnlig socialsekreterare uttrycker 

hur samverkan bör fungera så här: 

 
Jag tror att det är lättare om de har ansikten också och att vi också har ansikten och att man kan 
och det är lättare att ringa till varandra och ta kontakt om man vet vilka som jobbar där och så. 
Vi försöker att uppmuntra till att man ska kunna ringa man kan liksom dra det anonymt. Man 
behöver inte säga namn så att det blir en anmälan utan att man kan dra det anonymt i vilket läge 
som helst och liksom få råd och stöd och då vi tycker det börjar bli dags för en anmälan så. 

 
Det råder delade meningar om hur samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola fungerar 

i verkligheten. Både socialtjänst och pedagogisk verksamhet har tidigare erfarenheter av bra 

respektive dåliga kontakter vilket bland annat beror på person och verksamhet. Faktorer som 

vissa informanter hänvisar till vid dålig samverkan är bland annat att förskola/skola får dålig 

feedback samt att socialtjänsten anser att pedagogisk verksamhet kontaktar dem i ett sent 

skede. De flesta av informanterna menar att en personlig kontakt mellan de båda 

verksamheterna är en viktig faktor för god samverkan.  

 

                                                 
110 Olsson, 2001. 
111 Ibid.  
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Undersökningen slår fast att samverkan är avgörande för barns bästa, ett öppet klimat mellan 

pedagogisk verksamhet och socialtjänst kan främja anmälningsbenägenheten. Den kan även 

konstatera att fördomar finns gentemot varandra inom dessa verksamheter och att dessa skulle 

minska om de blir mer insatta i varandras arbetsgångar. Förskola/skola bör kontakta 

socialtjänst i ett tidigare skede för konsultation när misstanke finns att barn far illa och 

socialtjänst bör öppna upp mer för samverkan. Sekretessens påverkan på samverkan avslutar 

vi resultat- och analysdelen med. 

6.5 Hur påverkar sekretessen samverkan? 
 
Rektorerna/enhetscheferna uttrycker att sekretessen är viktig men att den ibland kan vara ett 

problem medan andra ser den som problemfri. De flesta pedagoger i vår undersökning 

påpekar att de skulle vilja veta mer än vad de får om vilka åtgärder socialtjänsten gör medan 

andra anser att sekretessen inte utgör några problem. Majoriteten av socialsekreterarna i vår 

undersökning tycker att sekretessen är bra men att de känner till att pedagogiska verksamheter 

kan se det som ett problem. Inom kategorin kuratorer/psykologer ser de flesta inte sekretessen 

som ett problem och de poängterar att en lösning kan vara att försöka få vårdnadshavarnas 

tillåtelse för att pedagogisk verksamhet och socialtjänst skall kunna samverka för barns bästa. 

6.5.1 Sekretessen som problemfri  
Några rektorer/enhetschefer menar att sekretessen inte behöver bli något hinder om man 

pratar med vårdnadshavarna. En manlig rektor uttrycker sig så här: ”Väldigt viktigt att hålla 

på sekretessen att vårdnadshavare tillfrågas och att alla är medvetna om sin sekretess särskilt 

viktigt när vi arbetar med olika sekretess inom olika yrken.” En kvinnlig pedagog tycker 

följande om sekretessen:  

 
Fast det är ju egentligen inget problem, tycker inte jag, för vi jobbar ju inte med familjerna på 
det sättet, det är ju inte vår uppgift, utan vi jobbar ju med barnen och då utgår man från att man 
har ett samarbete. Så får väl vi den information som vi behöver. Det är nog inget problem. 

 
En kvinnlig kurator uttrycker sig enligt följande om sekretessen: 

 
Borde inte vara problem. Är oftast ej det. Känslan att sekretessen är ett hinder har mer att göra 
med förhållningssätt och attityd. Osäkra socialsekreterare gömmer sig oftast ibland bakom den, 
trots föräldrars tillstånd. 

33  



Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

6.5.2 Sekretessen som ett problem  
En kvinnlig rektor yttrar sig så här om sitt missnöje med sekretessen: ”Svårt med sekretessen 

när man ej får feedback från socialtjänsten om hur utredningen går, fortskrider eller upphört.” 

En kvinnlig pedagog uttrycker sig enligt följande:  

 
Ja jag upplever det här många gånger att vi ska liksom ösa ur oss härifrån men man får ju inte så 
mycket gensvar ifrån socialen då.  
F: Mm. 
IP: Utan och ibland vill man ju nästan ha, för att om jag har anmält det hela så vill ju jag veta 
hur långt det har gått. För man känner sig ju lite osäker när man går här på vintrarna och man 
ska öppna och stänga till exempel. För man vet ju att man (2 sek) man har ju någon som är 
väldigt arg, någon som är väldigt upprörd på mig för att jag har gjort det här och det känns inte 
bra ibland alltså jag tycker att vi får lite information från socialen. 

 
Akselsdotter bekräftar denna rädsla när hon skriver att: ”Personal, vars tankar om övergrepp 

mot ett barn är riktade mot en förälder, känner i regel en stark rädsla för hämnd. Tänk om de 

kommer och dödar/misshandlar oss! Tänk om de står bakom daghemmet och väntar efter 

stängningsdags. Tänk om de flyttar barnet från daghemmet!”112 Även Eriksson påvisar att 

pedagoger kan känna rädsla inför vårdnadshavare.113 

6.5.3 Hur sekretessen bör hanteras 
De flesta av socialsekreterarnas lösning till att sekretessen inte skall utgöra ett problem är att 

de försöker få vårdnadshavarnas godkännande för att få prata med pedagogiska verksamheter, 

eftersom med detta godkännande bryts sekretessen. En kvinnlig socialsekreterare uttrycker sig 

om sekretessen enligt följande:  

 
Jag förstår att skolan upplever att man får väldigt lite tillbaka från socialtjänsten eftersom vi har 
sekretess då och det försöker vi ju liksom prata om ofta så för det är många sådana frågor som 
kommer från skolan. / … / Vi brukar försöka gå tillbaka till familjen om vi vet att dem till 
exempel är aktuella här redan och vi har en kontakt och så kan man fråga nu vore det bra om 
skolan fick reda på att vi har en kontakt.  

 
Frost och Sköld påpekar att sekretesslagarna ser olika ut för de olika verksamheterna vilket 

kan bidra till att pedagoger endast ger ifrån sig uppgifter utan att få något gensvar. Detta 

problem kan lösas genom att socialtjänsten försöker få vårdnadshavarnas medgivande att föra 

vidare information till pedagogisk verksamhet.114  

 

                                                 
112 Akselsdotter, 1993, 140. 
113 Eriksson, 1996. 
114 Frost & Sköld, 1995. 
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Pedagogerna i denna undersökning grundar en del av sitt missnöje på varför samverkan inte 

fungerar bra på sekretessen mellan de olika verksamheterna. En del av de socialsekreterare 

som vi har intervjuat är medvetna om detta missnöje och försöker lösa det genom att få 

vårdnadshavares godkännande, för att bryta sekretessen verksamheterna emellan. Många av 

informanterna ser dock sekretessen som viktig och det finns förståelse för varför den finns.  

Förskolan/skolan ser ibland sekretessen som ett problem eftersom de inte alltid får tillbaka 

information. Trots detta finns sekretessen som ett skydd för vårdnadshavares och barns 

integritet och förståelse för detta bör finnas vilket vår undersökning påvisar. Socialtjänst bör 

dock försöka öppna upp mer för samverkan genom att bland annat försöka få vårdnadshavares 

godkännande för att få tala med förskola/skola om det anses vara för barns bästa. 

 

7 Sammanfattande diskussion 
 
I uppsatsen har vi behandlat ämnet från misstanke till anmälan om hur pedagogisk verksamhet 

agerar och bör agera utifrån olika yrkesgruppers perspektiv. Vår underrubrik ett etiskt 

problem för pedagoger syftar på pedagogers svårigheter med att veta om de skall anmäla eller 

inte i den verklighet som råder idag. Resultatet av vår undersökning kan på grund av det låga 

antalet informanter inte ses som generella uppfattningar men vi synliggör några människors 

verkligheter.   

 

Ämnet som har behandlats i denna uppsats är ett allvarligt samhällsproblem eftersom många 

barn som far illa inte uppmärksammas. Barn sänder ut olika slags signaler som visar på att de 

far illa och ansvaret för att agera vilar på varje enskild individ i samhället. Det största ansvaret 

ligger dock hos människor som träffar barn dagligen i sitt yrke. Kriminalinspektör Hans 

Svensson påvisar, som vi tidigare nämnt, att det kan bli allvarliga konsekvenser om dessa 

verksamheter inte agerar i ett tidigt skede.115 Pedagoger har skyldighet i och med 

anmälningsplikten att agera eftersom de ibland är de enda som kan göra barnets röst hörd. Vår 

undersökning visar dock att det finns en komplex problematik med att anmäla och att det är 

många olika faktorer som påverkar hur och i vilket skede pedagoger agerar. Faktorer som 

undersökningen fastställt är att de kan känna sig väldigt rädda och ensamma vid en anmälan 

                                                 
115 Se sida 14. 
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om inte verksamheten finns som ett stöd och vi har nu större förståelse för den osäkerhet de 

kan uppleva. Vi har insett att vi i vår kommande lärarprofession kommer att uppleva liknande 

problem som några av våra informanter upplevt och vi behöver som de ständig fortbildning 

samt erfarenheter kring ämnet. 

 

Undersökningen slår fast att pedagoger själva inte skall stå för en anmälan utan att hela den 

pedagogiska verksamheten skall vara delaktiga och verka som ett team kring barnet. 

Kuratorer/psykologer bör ses som ett stöd eftersom de ofta besitter mer kunskap om denna 

problematik. Rektorer/enhetschefer skall även de ha en väldigt betydande roll i processen och 

det är de som bör göra en anmälan. Undersökningen har påvisat att samverkan är avgörande 

för barns bästa eftersom ett öppet klimat mellan förskola/skola och socialtjänst kan främja 

anmälningsbenägenheten. Samverkan skall ses som ett instrument för att barn skall få den 

hjälp de behöver. Vi hoppas att denna uppsats bidrar till att de som arbetar eller kommer att 

arbeta inom dessa verksamheter skall få ett öppet förhållningssätt till samverkan och se 

varandra som kompetenta inom respektive verksamheter. 

 

Med ett citat från Barbro Hindberg vill vi påvisa vikten av att förskola/skola är lyhörda och 

förberedda för att kunna hantera alla barn. Lärarutbildningen bör göra framtida pedagoger mer 

insatta i detta ämne så att alla har en beredskap när de blir yrkesverksamma. I citatet nedan 

redogör Hindberg för att pedagogisk verksamhet måste vara öppen och mottaglig för alla barn 

oberoende av situation och omständighet. Ansvaret för att barn som far illa får adekvat hjälp 

ligger hos alla i dess omgivning och framför allt hos de som arbetar med dem. Det är dock 

svårt att vara förberedd inför all problematik som pedagoger kan komma i kontakt med 

eftersom alla barn är olika individer och reagerar därför på olika sätt. Hur pålästa och 

förberedda pedagoger än är, är det just erfarenheten som väger tyngst. Barbro Hindberg 

uttrycker sig enligt följande: 

 
Skolan är en spegelbild av det omgivande samhället. Barnen för med sig alla sorters liv och alla 
typer av problem in i skolan, som inte får stå främmande inför något. Skolan måste kunna förstå 
och hantera den mångfald som finns på i stort sett alla områden i samhället idag. Att förbereda 
sig för alla frågor och problem som kan uppkomma är inte möjligt. Färdiga recept i form av 
handlingsplaner, rutiner, checklistor etc. går inte alltid att få. Krisberedskap är inte heller en 
fråga enbart om krisplaner utan också om emotionell beredskap, mognad, mod och empati. För 
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barn i riskzon kan det vara av avgörande betydelse att det finns livskompetens och 
medmänsklighet i skolan som helhet.116 
 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen var att se hur en del verksamma pedagoger agerar och 

bör agera när barn far illa utifrån olika yrkesgruppers perspektiv. Vi har gjort en ansats till att 

uppfylla syftet men i framtiden skulle vi vilja synliggöra processen från misstanke till 

anmälan ur ett bredare och djupare perspektiv. Detta för att vi tycker att ämnet är väldigt 

intressant och alltid relevant och många vi mött under arbetets gång delar denna åsikt och har 

påpekat att det behövs mer forskning inom detta område. Vi hoppas att denna uppsats bidrar 

till att de som läser den får mer kunskap om hur pedagoger och förskolor/skolor bör agera 

samt i vilket skede. Vi hoppas också att uppsatsen i längden bidrar till att fler barn 

uppmärksammas och att de får den hjälp de är berättigade till.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det är avgörande för barn som far illa att de blir upptäckta 

i tid och att insatser sätts in så fort som möjligt. Detta kan förändra deras fortsatta liv så vad 

de behöver är, enligt oss, som Drugli uttrycker sig: ”Barnen behöver vuxna med stora öron, 

stora ögon och inte minst ett stort hjärta.”117  

                                                 
116 Hindberg, 1999, 164. 
117 Drugli, 2003, 11.  
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Bilaga 1 
Projektplan 

 
1. Varför ämnet är viktigt 
 
Vi anser att ”från misstanke till anmälan - ett etiskt dilemma” alltid är ett relevant ämne och 
därför har vi valt att fördjupa oss i det. I lärarprofessionen är det viktigt att kunna se de 
signaler som barn sänder ut och agera när ett barn far illa. Vi vill med uppsatsen synliggöra 
samarbetet mellan förskola/skola och socialtjänst och processen från misstanke till anmälan. 
Det vi vill inrikta vår uppsats på är hur pedagogisk verksamhet hanterar barn som far illa och 
vilka insatser som tillämpas.  
 
2. Hur ämnet har behandlats i tidigare forskning  
 
Det finns idag mycket forskning kring detta ämne och vi har i det här skedet inte läst in oss på 
tidigare forskning. Vi vet ännu inte vad vår uppsats ska täcka för ”kunskapslucka” men vi har 
funderat på några frågeställningar.  
 
Vilka signaler sänder barn som far illa ut? 
Hur ska förskolan/skolan agera när ett barn far illa? 
        - När ska man ingripa som pedagog? 
        - Vilka sekretesslagar lyder under sådana här förhållanden? 
        - Vilka beredskapsplaner finns ute i verksamheten?             
        - Anmälningsplikten? 
Hur fungerar samarbetet mellan pedagogisk verksamhet och socialtjänst? 
När ingriper socialtjänsten? 
Hur går en anmälan till? 
  
3. Vilka metoder ska vi använda oss av 
 
Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer och vi kommer att intervjua pedagoger 
(förskola, skola), rektorer/enhetschefer, socialtjänst och vuxna som själva farit illa som barn. 
Troligen kommer vi att intervjua två förskolelärare, två pedagoger i förskoleklass, två lärare, 
fyra rektorer/enhetschefer, fyra från socialtjänsten och fyra vuxna som for illa som barn.  
Våra förslag till frågor är:  
 
Pedagog 
Hur länge har du arbetat som pedagog? 
Vilken utbildning har du? 
Vilka signaler har du uppmärksammat hos barn som far illa? 
Vem kontaktar man först? 
Hur ser sekretessen ut? 
Har ni någon beredskapsplan i verksamheten och hur följs den? 
Hur förhåller ni er till barnet under processen? 
Hur fungerar föräldrakontakten, ska man kontakta dem? 
När ska man ingripa, gör man det? 
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Hur ser kontakten ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 
Har du själv varit med och gjort en anmälan (hur, när, varför)? 
Skulle verksamheten kunna arbeta på något annat sätt, i sådana fall hur? 
Vilka skyldigheter har man som pedagog? 
Har pedagoger den kunskap som krävs? 
Behövs mer utbildning? 
 
Rektor/Enhetschef 
Hur länge har du arbetat som rektor/enhetschef? 
Vilken utbildning har du? 
Har ni någon beredskapsplan i verksamheten och hur följs den? 
Vem har utformat den? 
Hur blir vikarier och ny personal informerad om beredskapsplanen? 
När blir du kontaktad när ett barn far illa? 
Hur ser sekretessen ut? 
Vilka kontaktar du när du får vetskapen om att ett barn far illa? 
Vilket ansvar har du i processen? 
När ska man som pedagog ingripa och vilka skyldigheter har man? 
Hur ser kontakten ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 
Har du själv varit med och gjort en anmälan (hur, var, varför)? 
Hur ofta sker anmälan? 
Hur ska pedagogiska verksamheter agera så att barnet får den hjälp denne behöver och när? 
Erbjuds pedagogerna någon utbildning inom detta område? 
 
Socialtjänst 
Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 
Vad har du för utbildning? 
När blir ni kontaktade av pedagogisk verksamhet när ett barn far illa? 
Hur fungerar kontakten mellan socialtjänsten och pedagogisk verksamhet? 
När tycker ni att pedagogisk verksamhet ska ingripa (när, hur, varför)? 
Sker anmälan då? 
Vad händer med barnet? 
Vad händer när bevisen inte räcker och anmälan läggs ner (pedagogisk verksamhet, hemmet, 
barnet)? 
Vilka sekretesslagar följer ni? 
Vid vilka fall kontaktar ni pedagogisk verksamhet när barn far illa innan de kontaktar er? 
Berätta om ett fall. Hur går händelseförloppet till? 
 
Vuxna som själva farit illa som barn 
Kan du minnas om du sände ut några signaler till pedagoger när att allt inte stod rätt till? 
Var det någon pedagog som uppmärksammade dig (när, var, hur)? 
Hur agerade de?  
Tycker du att du fick den hjälp som du behövde av pedagogisk verksamhet? 
Om inte, vilken hjälp skulle du ha velat haft? 
Kontaktades socialtjänsten? När? Vad hände då? Hur fungerade det? 
Tycker du att pedagogisk verksamhet skulle ha agerat på något annat sätt? I sådana fall hur? 
Om du fick den hjälp du behövde, hur har det förändrat ditt liv? 
Om inte, skulle ditt liv se annorlunda ut i dag? 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 
Hej.  
Vi heter Jenny Lindgren - Göransson och Johanna Nilsson och vi läser vår sjätte termin på 
lärarprogrammet på Campus Norrköping. Just nu håller vi på att skriva vår C - uppsats som 
kommer att handla om ämnet ”Från misstanke till anmälan - ett etiskt dilemma”.  
 
I läraryrket är det viktigt att kunna se de signaler som ett barn sänder ut och att agera när ett 
barn far illa. Vi vill med vår uppsats synliggöra samarbetet mellan pedagogisk verksamhet 
och socialtjänst och processen från misstanke till anmälan. Vårt övergripande syfte med 
uppsatsen är att se hur man i pedagogisk verksamhet hanterar barn som far illa och vilka 
insatser som tillämpas. Vår definition av ett barn som far illa är: Fysisk och/eller 
känslomässig misshandel, sexuella övergrepp, försummelse eller annat utnyttjande av ett barn. 
 
Uppsatsen kommer att grunda sig på intervjuer och enkäter från pedagoger, 
rektorer/enhetschefer, socialtjänst, psykologer/kuratorer och vuxna som själva farit illa som 
barn. Intervjuerna och enkäterna kommer att behandlas anonymt och det kommer inte att vara 
möjligt att identifiera deltagarna. Bandinspelade intervjuer kommer att spelas över efter att vi 
har bearbetat svaren. Varken namn, arbetsplats eller stad kommer att nämnas i vår uppsats. I 
uppsatsen kommer vi att formulera oss exempelvis enligt följande:  
Vi har intervjuat en kvinnlig pedagog i en förskoleklass som arbetar i en mellanstor stad.  
Vi har intervjuat en manlig socialsekreterare i en liten stad.  
En man i 30 års ålder i en storstad som själv farit illa som barn har svarat i enkätform.  
  
Deltagandet i vår undersökning är frivilligt och ni får när som helst avbryta om ni så önskar 
innan vi fått in era svar. 
 
Med vänliga hälsningar/Jenny Lindgren - Göransson och Johanna Nilsson 
 
Vi lovar härmed att behandla era uppgifter anonymt. 
 
Författare:  
Jenny Lindgren - Göransson                                                     Johanna Nilsson 
 
----------------------------------------------                                  ----------------------------------------- 
 
Handledare:  
Ylva Hagman 
 
---------------------------------------------- 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 3 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 

 
Intervjufrågor till pedagoger 

 
1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilka signaler har ni uppmärksammat hos barn som far illa? 

4. Vem kontaktar ni först när ni märker att ett barn far illa? 

5. Hur ser ni på sekretessen med tanke på kontakten med socialtjänsten? 

6. Har ni någon beredskapsplan i verksamheten? 

7. I sådana fall hur följs den? 

8. Hur förhåller ni er till barnet under processen? 

9. Hur fungerar föräldrakontakten, ska man kontakta dem? 

10. När ska man som pedagog ingripa? Tycker ni att man gör det? 

11. Hur ser kontakten ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 

12. Har du själv varit med och gjort en anmälan (hur, när, varför)? 

13. Skulle verksamheten kunna arbeta på något annat sätt när barn far illa, i sådana fall 

hur? 

14. Vilka skyldigheter har man som pedagog? 

15. Har pedagoger den kunskap som krävs? 

16. Tycker ni att man som pedagog behöver mer utbildning om barn som far illa? 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 4 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 
 

Intervjufrågor till socialsekreterare 
 

1. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. I vilket skede blir ni kontaktade av pedagogiska verksamheten när ett barn far illa? 

4. Hur fungerar kontakten mellan socialtjänst och pedagogiska verksamheten (bra, dålig, 

varför, hur)? 

5. I vilket skede tycker ni att pedagogiska verksamheten ska ingripa (när, hur, varför)? 

6. Sker anmälan då? 

7. Vad händer med barnet? 

8. Hur ser ni på sekretessen med tanke på kontakten med den pedagogiska 

verksamheten? 

9. Vid vilka fall kontaktar ni den pedagogiska verksamheten när barn far illa innan de 

kontaktar er? 

10. Skulle du kunna berätta om ett fall. Hur gick händelseförloppet från misstanke till 

anmälan till? 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 5 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 
 

Anonym enkätundersökning till pedagoger 
                  
Man   Kvinna  Annat  
            
 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilka signaler har ni uppmärksammat hos barn som far illa? 

4. Vem kontaktar ni först när ni märker att ett barn far illa? 

5. Hur ser ni på sekretessen med tanke på kontakten med socialtjänsten? 

6. Har ni någon beredskapsplan i verksamheten? 

7. I sådana fall hur följs den? 

8. Hur förhåller ni er till barnet under processen? 

9. Hur fungerar föräldrakontakten, ska man kontakta dem? 

10. När ska man som pedagog ingripa? 

11. Tycker ni att man gör det? 

12. Hur ser kontakten ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 

13. Har du själv varit med och gjort en anmälan (hur, när, varför)? 

14. Skulle verksamheten kunna arbeta på något annat sätt när ett barn far illa, i sådana fall 

hur? 

15. Vilka skyldigheter har man som pedagog? 

16. Har pedagoger den kunskap som krävs? 

17. Tycker ni att man som pedagog behöver mer utbildning om barn som far illa? 

 

Tack för att du har tagit dig tid för att svara på våra frågor. 

Med vänliga hälsningar/Jenny Lindgren - Göransson och Johanna Nilsson 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 6 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 
 
 

Intervjufrågor till kuratorer/psykologer 
 
 
1. Hur länge har du arbetat som kurator/psykolog inom pedagogisk verksamhet? 

2. Vilken utbildning har du?  

3. Hur tycker ni kontakten mellan socialtjänsten och pedagogisk verksamhet fungerar? 

4. När tycker ni att pedagogisk verksamhet skall ingripa (hur, varför)? 

5. Sker anmälan då? 

6. Vid vilket skede brukar ni bli kontaktad när ett barn far illa? 

7. Skulle ni önska att ni blev kontaktad tidigare eller senare? 

8. Hur ser ni på sekretessen med tanke på kontakten med socialtjänsten? 

9. Vad är din del i processen när ett barn far illa? 

10. Vilka kontaktar ni när ni får vetskap om att ett barn far illa? 

11. Hur ser din kontakt ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 

12. Har ni själv varit med och gjort en anmälan (när, varför)? 

13. Hur gick anmälan till? 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 7 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 
 
 

Anonym enkätundersökning till kuratorer/psykologer 

 
Man                  Annat                         Kurator 

 
       
Kvinna         Psykolog  
     
      
   

1. Hur länge har du arbetat som kurator/psykolog inom pedagogisk verksamhet? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur tycker ni att kontakten mellan socialtjänst och förskola/skola fungerar? 

4. När tycker ni att förskolan/skolan ska ingripa (hur och varför)? 

5. Sker anmälan då? 

6. Vid vilket skede brukar ni bli kontaktad när ett barn far illa? 

7. Skulle ni önska att ni blev kontaktad tidigare eller senare? 

8. Hur ser ni på sekretessen med tanke på socialtjänsten? 

9. Vad är din del i processen när ett barn far illa? 

10. Vilka kontaktar ni när ni får vetskap om att ett barn far illa? 

11. Hur ser din kontakt ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 

12. Har ni själv varit med och gjort en anmälan? 

13. I sådana fall varför? 

14. Hur gick anmälan till? 

 

Tack för att du har tagit dig tid för att svara på våra frågor. 

Med vänliga hälsningar/Jenny Lindgren - Göransson och Johanna Nilsson 
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 8 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping  
 
 

Anonym enkätundersökning till rektorer/enhetschefer 

 
Man                   Annat               Enhetschef 
 
Kvinna    Rektor 
 

1. Hur länge har du arbetat som rektor/enhetschef? 

2. Har ni någon beredskapsplan i verksamheten? 

3. Hur tycker ni att beredskapsplanen följs? 

4. Vem/vilka har utformat beredskapsplanen? 

5. Blir vikarier och ny personal informerad om beredskapsplanen? 

6. I sådana fall hur och av vem? 

7. Vid vilket skede brukar ni bli kontaktad när ett barn far illa? 

8. Skulle ni önska att ni blev kontaktad tidigare eller senare? 

9. Hur ser ni på sekretessen? 

10. Vilka kontaktar ni när ni får vetskap om att ett barn far illa? 

11. Vad är din del i processen när ett barn far illa? 

12. När ska pedagogen ingripa och vilka skyldigheter har denna? 

13. Hur ser kontakten ut med socialtjänsten (bra, dålig, varför, hur)? 

14. Har ni själv varit med och gjort en anmälan (hur, var, varför)? 

15. Hur ofta görs en anmälan per år i er förskola/skola? 

16. Hur ska förskolor/skolor agera så att barnet får den hjälp denne behöver? 

17. Erbjuder ni pedagogerna någon utbildning om barn som far illa? 

18. I sådana fall vad? 

Tack för att du har tagit dig tid för att svara på våra frågor.  

Med vänliga hälsningar/Jenny Lindgren - Göransson och Johanna Nilsson  
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Från misstanke till anmälan om brott mot barn 

Bilaga 9 
 
 
 
 
 
  

Campus Norrköping 
 
 

Anonym enkätundersökning till vuxna som själva farit illa som barn 

 
Man                  Kvinna              Annat                                   Ålder 

 
1. Sände du ut några signaler till pedagoger eller andra vuxna om att allt inte stod rätt till 

i förskolan eller skolan? 

2. Vilka signaler i sådana fall? 

3. Var det någon pedagog som uppmärksammade dig (när, var, hur)? 

4. Hur agerade den pedagog eller annan vuxen som uppmärksammade dig?  

5. Tycker du att du fick den hjälp som du behövde av pedagogisk verksamhet? Om inte, 

vilken hjälp skulle du ha velat haft? 

6. Kontaktades socialtjänsten?  

7. I sådana fall när?  

8. Vad hände då i sådana fall? 

9. Hur tycker du att kontakten med socialtjänsten fungerade? 

10. Tycker du att pedagogisk verksamhet skulle ha agerat på något annat sätt?  

11. I sådana fall hur? 

12. Om du fick den hjälp du behövde, hur har det påverkat ditt liv? Om inte, skulle ditt liv 

se annorlunda ut i dag? 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Med detta hoppas vi att vi kan hjälpa andra 

i liknande situationer. 

Med vänliga hälsningar/Jenny Lindgren - Göransson och Johanna Nilsson 
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