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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av vad som sker efter det att pedagogen gjort en anmälan 
om misstänkta övergrepp. Syftet är vidare att ge en bild av verksamma pedagogers syn på att göra en anmälan 
och vad som sker där efter. Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger har vi tagit reda på deras uppfattningar 
och tankar kring en anmälan till socialtjänsten. Vi har även valt att genom kvalitativa intervjuer med 
socialsekreterare ta reda på hur samarbete mellan skolan och berörda myndigheter fungerar.    
 
Övergrepp mot barn är ett allvarligt samhällsproblem eftersom att många barn inte får den hjälp de behöver. Vi 
har kommit fram till att många pedagoger drar sig för att anmäla ett barn som de tror far illa till socialtjänsten. 
Vi har sett många andledningar till varför inte pedagoger anmäler men den största andledningen som vi ser det 
är att pedagogerna saknar förtroende för socialtjänsten, vilket även litteraturen poängterar. Vi vill med det här 
arbetet belysa hur viktigt ett fungerande samarbete mellan skolan och socialtjänsten är för att barnet ska få den 
bästa möjliga hjälp det behöver.  
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Ett inbrott 
Vi vill med den här dikten visa vilka konsekvenser ett barn som utsatts för sexuella övergrepp 

kan få: 

 

 Ett inbrott 

 Ett inbrott har förövats 
 i en människa. 
 
 Förövaren, som är en 
 yngre medelålders man 
 tog sig in genom hjärtat, 
 som barnet inte lärt sig låsa. 
 
 När tjuven i sitt själviska letande 
 efter kärlek och lycka 
 tanklöst tog för sig, gick han 
 lös på inredningen. 
 Diverse oersättliga föremål 
 solkades ner och slogs sönder. 
 Hjärtat lämnades 
 i ett bedrövligt skick. 
 
 Reparationerna 
 kan inte komma igång 
 förrän tidigast om ett halvår 
 och beräknas kosta  
 en barndom. 
 
 
Bearbetning av Lena Feuk efter dikt av Maria Benktzon ur diktsamlingen Så länge du har lust, 
Trevi 1982 (Dahlström- Lannes 1990). 
 

 

Inledning 
Idén till examensarbetet uppstod ur vårt stora intresse för barn som far illa och speciellt barn 

som utsatts för sexuella övergrepp. I vår kommande profession kommer vi kanske att ha 

kontakt med barn som kan ha blivit utsatta för övergrepp därför tycker vi att det är bra att ha 

kunskap om detta svåra ämne. De kunskaper vi har är inte tillräckliga utan vi vill genom 

uppsatsen fördjupa oss mer i ämnet.  
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Det finns väldigt mycket att skriva om när det gäller barn som utsätts för övergrepp därför 

blev vi tvungna att begränsa oss. Vi har valt att inte ytterligare fördjupa oss i hur barn 

signalerar att de blivit utsatta för övergrepp. Utan vi har valt att fördjupa oss mer i verksamma 

pedagoger och deras uppfattning och tankar kring en anmälan. Med pedagoger menar vi 

personal inom förskola och skola. Vi har även fördjupat oss i vad som sker efter att en 

anmälan kommit till socialtjänsten och processen därefter. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi uppmärksammat ett allmänt missnöje bland pedagogerna gentemot 

socialtjänsten. I och med detta tyckte vi att det var intressant att se hur samarbetet verkligen 

fungerar dem emellan.       

 

 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av vad som sker efter det att pedagogen 

gjort en anmälan om misstänkta övergrepp på barn. Syftet är vidare att ge en bild av 

verksamma pedagogers syn på att göra en anmälan och vad som sker där efter. Utifrån dessa 

syften har vi formulerat några frågeställningar. 

• Vilka tankar har pedagoger kring att göra en anmälan till socialtjänsten? 

• Vad sker hos socialtjänsten efter att pedagogen gjort en anmälan? 

• Hur fungerar samarbetet mellan skolan och socialtjänsten enligt våra intervjupersoner? 

 

 

Definitioner 
Vi beskriver här vilka olika definitioner vi kommer att använda oss av i uppsatsen och vad de 

innebär. 

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. (Statens offentliga utredningar 2001:72, s, 33)
  

Barn som far illa 
 Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det 
 utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som 
 vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. (Johansson 2005, s, 4) 
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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. (Lindgren –Göransson & Nilsson 2004, s, 2) 
 
 
 

Litteraturgenomgång 
Vi börjar litteraturgenomgången med att ta upp de lagar som berör pedagoger och 

myndigheter som kommer i kontakt med barn som utsätts för sexuella övergrepp sen tar vi 

upp pedagogers skyldighet, anmälningsplikten. Efter det skriver vi om de signaler som utsatta 

barn kan ge. Sedan redogör vi vad som händer efter att en anmälan gjorts och där efter 

beskriver vi aktuell statistik om vem som anmäler och vad man vanligtvis anmäler. I näst 

kommande del tar vi upp en problematik som pedagoger stöter på vid en misstanke och även 

pedagogers dilemma vid en anmälan. Sist i litteraturgenomgången skriver vi om samarbetet 

mellan socialtjänsten och skolan. 

 

Lagar 
Vi har valt att skriva om sekretesslagen och socialtjänstlagen för att dessa två lagar är 

relevanta i arbetet med barn som blivit utsatta för övergrepp. Dessa lagar är viktiga att ta del 

av för dem som arbetar med barn, lagarna ska ge hjälp och stöd för dem när de misstänker att 

ett barn far illa.   

Sekretesslagen (SekrL) 
Drugli (2003) menar i sin bok Barn vi bekymrar oss om att i pedagogiska verksamheter är 

sekretessen viktig för att personuppgifter och hemliga uppgifter inte ska komma ut. Olsson 

(2001) skriver att sekretesslagen styr tystnadsplikten i allmänna verksamheter och det står 

även att det är förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i allmänna handlingar. I 

sekretesslagen 7 kapitlet, 9 § kan vi läsa följande: 
 Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och 
 sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgifter 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 (SekrL 7, 9 §). 
 
För socialtjänsten gäller följande sekretesslag, 7 kapitel, 4 §: 
  
 Sekretess gäller för socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte  
 står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. 
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 Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller 
 beslut om sluten ungdomsvård (SekrL 7,4 §). 

Socialtjänstlagen (SoL) 

I socialtjänstlagen (SoL) finns det särskilda föreskrifter om rättigheter till socialt stöd. Det är 

kommunen som har det största ansvaret för att de människor som bor i kommunen får det stöd 

och den hjälp de behöver. Kommunen har framför allt ett visst ansvar för vissa grupper enligt 

socialtjänstlagen, en av dessa grupper är barn och unga. (Socialstyrelsen 2002) 

I socialtjänstlagen 5 kapitel, 1 § står det särskilda bestämmelser för barn och unga. Där kan vi 

läsa följande: 

 
Socialtjänsten skall 

 - verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
- med särskild uppmärksamhet följa utveckling hos barn och ungdom som har visat tecken 
till en ogynnsam utveckling, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga 
drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 
- i nära samarbete med hemmet sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt 
får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård 
och fostran utanför det egna hemmet, 
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas 
sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har gjorts. (SoL 5, 1 §) 

 

En av socialtjänstens väsentligaste arbetsuppgifter är att ge barn och unga en trygg 

uppväxtmiljö. FN: s barnkonvention menar att det är barnets behov som ska vara till underlag 

för alla beslut som rör barnet. För att kunna ta ett beslut som ligger till grund på barnets bästa 

måste socialtjänsten tala med barnet för att förstå hans eller hennes tankesätt. Socialtjänsten 

tar sedan i beaktning av vad barnet vill med hänsyn till barnets ålder och mognad.  

(Socialstyrelsen 2002)  

 

Vi har nu skrivit om vad som står i lagtexterna gällande sekretessen och socialtjänstlagen. Vi 

har även tagit upp socialtjänstens viktiga uppgift som är att hjälpa barn som har det svårt. I 

nästkommande stycke kommer vi att skriva om pedagogers anmälningsplikt vid misstanke om 

att ett barn far illa.   
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Anmälningsskyldighet 
Dahlström- Lannes (1990) tar upp att alla som arbetar inom barnomsorg och skola har en 

obligatorisk anmälningsskyldighet till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa. 

Hindberg (2001) visar vikten av att anmäla till socialtjänsten när man misstänker att ett barn 

far illa, även om personal i förskola och skola är osäkra skall de anmäla. Det är inte upp till 

förskola – och skolpersonal att ta ställning till om åtgärder behövs utan det är socialtjänstens 

uppgift. Huvudsaken är att barnet får den hjälp och det skydd som den kan behöva menar 

Akselsdotter (1993). I socialtjänstlagen 14 kapitel, 1 § kan vi läsa följande om 

anmälningsskyldigheten: 
 

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd bör anmäla detta till nämnden /…/  (SoL 14, 1 §) 

 

Denna lag kan ses som ett ansvar som alla i samhället har för alla barn. Det är en uppmaning 

till var och en att anmäla olika missförhållanden beträffande barn som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till barns skydd (Länsstyrelsen 2004). 

 

Enligt Hindberg (2001) kan personal inom barnomsorg och skola tveka att anmäla till 

socialtjänsten på grund av rädsla för att konflikter och kriser ska uppstå i personalgruppen, 

samt kriser mellan skolledningen och personalgruppen. En del kan uppleva ensamhet och 

känna sig utlämnade när de gör en anmälan. Dahlström- Lannes (1990) skriver att det finns 

personal inom barnomsorgen och skolan som inte vill samarbeta med polisen eller sina 

kollegor på grund av sekretesslagen - det har inget stöd inför lagen utan kan enbart vara en 

bortförklaring för att inte vilja anmäla. Anmälningsskyldigheten gäller före sekretessen när 

det handlar om en misstanke om att ett barn far illa.  

 

Larsson- Swärd (2001) tar upp att föräldrarna alltid ska vara delaktiga i ett åtgärdsprogram 

med barn på grund av att det är föräldrarna som känner barnet bäst. När det gäller ett brott där 

pedagoger misstänker att en förälder kan ha utsatt sitt barn för övergrepp skall föräldrarna 

dock inte delta, risken för att bevis förstörs är större om pedagogerna informerar föräldrarna. 

Att man inte informerar föräldrarna är för barnets bästa och att för att ge skydd åt barnet. ”I 

samma stund som misstanken uppstår om att ett barn blir misshandlat ska personalen arbeta 

utan att föräldrarna deltar” (Larsson- Swärd 2001, s, 69).  

 



”Det är svårt..”  
- pedagogers dilemma vid en anmälan 

 6

Sekretessen som undanflykt 
Om Socialtjänsten ska kunna informera förskola och skolpersonal om en pågående utredning 

måste de bryta sekretessen. Meningen med detta är att hjälpa förskola och skolpersonal att ge 

barnet det stöd det behöver under aktuella förhållanden skriver Hindberg (2001). Akselsdotter 

(1993) menar att sekretesslagen inte hindrar socialtjänsten från att meddela förskola och 

skolpersonal vad som sker i utredningen. Personalen behöver få det bekräftat att deras 

misstankar stämde och även få stöd i att de anmält vid misstanke. Men Olsson (2001) skriver i 

sin bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola att de på socialtjänsten som inte 

vill tala om hur utredningen går har lagen på sin sida. Men den inställningen kan leda till 

problem i arbetet med barnet/familjen och i samarbetet med förskolan och skolan. Det finns 

anledningar till att socialtjänsten har hårda föreskrifter vilket är på grund av de känsliga 

uppgifter som de tar del av. Olsson fortsätter att förklara att med föräldrarnas tillstånd kan 

socialtjänsten lämna känslig information. För att enklast få medgivande från föräldrarna 

behöver de veta att informationen behövs i arbetet med barnet och att den personal som får 

informationen förstår vikten av att hantera den.  

 

Vi har nu skrivit om anmälningsskyldigheten som personal i förskola och skola har. Vi har 

även tagit upp lite problematik kring sekretessen. I nästkommande del kommer vi att belysa 

problematiken som pedagoger kan stå inför när de misstänker att ett barn far illa, att tyda 

signaler som barnet sänder ut. 

 

 

Signaler som sänds ut av barn som far illa 
Att hemlighålla att man utsätts för sexuella övergrepp och samtidigt förneka att det skett är en 

tung börda för barn att bära. Barnen försöker bete sig så normalt som möjligt samtidigt som 

starka känslor av förvirring, osäkerhet och rädsla finns under ytan (Winding 1986). Sylvander 

(1989) skriver att det inte spelar någon roll hur vanligt det är med sexuella övergrepp, 

problemet är ändå väldigt stort för de barn som utsätts och ger barnet men för resten av livet.  

 

Barn som är utsatta för sexuella övergrepp ger alltid signaler, men problemet är att alla visar 

signalerna på olika sätt, vilket gör det svårt att upptäcka. Yngre barns signaler kan visa sig 

genom att barnet går tillbaka i utvecklingen, något som de tidigare kunde har de nu förträngt. 

Barnet blir ängsligt, ångestfullt, kan börja tala babyspråk och kissa på sig. De kan även ta 
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avstånd från fysisk beröring av andra vuxna men speciellt från vuxna med samma kön som 

den som utnyttjat barnet (Akselsdotter, 1993, Winding, 1986). Äldre barn kan visa signaler 

genom att bli aggressiva och utåtagerande skriver Winding (1986) i sin bok Inte kan det väl 

vara möjligt. Akselsdotter (1993) tar också upp att barns aggressiva signaler kan bero på 

kränkning och svek över det barnet blivit utsatt för vilket kan medföra att barnets självbild blir 

förstört. Om ett barn börjar skada sig själv kan det vara ett tydligt tecken på att barnet utsätts 

för sexuella övergrepp. Ett annat tecken kan vara sexuellt beteende skriver Hindberg (2001). 

Hindberg fortsätter med att skriva att ett sexuellt beteende kan vara att barnet blir besatt av sin 

egen kropp och vill leka icke ”normala” sexuella lekar med andra barn. Winding (1986) 

menar att barn som utsätts för sexuella övergrepp har ett pseudomoget uppträdande vilket 

betyder att barnet blir vuxen i förtid, det kan utmärka sig genom deras klädsel och beteende. 

Barn kan även visa på ett somatiskt beteende vilket innebär att barnet tror att det har magont 

och huvudvärk när det egentligen handlar om något helt annat, att känna skuld för 

övergreppet. 

 

Pedagogers första misstanke 
Enligt Akselsdotter (1993) uppkommer misstankar om sexuella övergrepp genom signaler 

som barn ger. Barn signalerar oftast på flera olika, vilket medför att pedagogen många gånger 

inte är medveten om vad som egentligen framkallat den första misstanken om att ett barn kan 

vara utsatt för övergrepp. Genom lek, kroppsspråk och teckningar kan pedagogen uppfatta 

barnets första signaler. Eriksson (1998) tar upp att ett barn ljuger inte medvetet om ett sexuellt 

övergrepp. Om pedagoger ute i verksamheterna gör minnesanteckningar, observationer, 

sparar och daterar teckningar från barn de misstänker far illa är det en stor hjälp för 

tillförlitligheten om en utredning blir aktuell. Kreyberg Normann (1995) skriver att barn gärna 

anförtror sig åt en person de känner förtroende för, därför är chansen stor att det är 

förskolepersonalen som först misstänker att något är fel med barnet. Pedagogen måste hela 

tiden vara uppmärksam på om barnet skulle visa förändringar i sitt sätt att vara. Eriksson 

(1998) skriver vidare om när någon i arbetslaget börjar se oroväckande signaler hos ett barn 

bör alla pedagoger observera och anteckna vad de ser och hör. Det här gör pedagogerna för att 

se om de uppmärksammar återkommande mönster hos barnet. Eriksson menar alltså att 

pedagoger inte bör arbeta ensamma när de misstänker att ett barn utsätts för sexuella 

övergrepp, utan de ska prata med sin chef och sitt arbetslag om situationen, det skriver även 
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Kreyberg Normann (1995) om. Akselsdotter skriver att en pedagogs roll inte är att utreda utan 

att vara iakttagare, informatör och ge barnet stöd och hjälp.  

 

Varför barn utsätts 
Barn som utsätts för sexuella övergrepp urskiljer sig inte från andra barn, oavsett ålder, 

utseende och personlighet. De kan alla bli offer för de vuxnas utnyttjande (Winding 1986). 

Winding (1986) fortsätter sedan med att skriva att barn är lätta mål för vuxna som söker 

njutning för sina egna behov. Barn är nyfikna, naiva och sensuella individer som är i behov av 

uppmärksamhet och de behöver kärlek, därför är de villiga att ställa upp på intim kontakt. De 

har fått lära sig redan i tidig ålder att lyda vad de vuxna säger, det är därför inte så underligt 

att vuxna får barn till sexuella handlingar (Winding 1986). 

 

I tidigare del har vi tagit upp om barns signaler och hur pedagoger kan upptäcka dessa 

signaler. I följande del skriver vi om vad som händer efter att en anmälan gjorts, vi tar även 

upp vad de olika myndigheternas uppgift är i processen efter en anmälan. 

 
 

Vad händer efter att en anmälan gjorts? 
Hindberg (2001) tar upp att då en anmälan anlänt till socialtjänsten påbörjas en utredning. 

Socialtjänsten börjar med att göra en förhandsbedömning av anmälan vilket ibland gör att 

ärendet läggs ner på grund av vaga bevis. Eriksson (1998) påpekar att om anmälan inte går till 

åtal fortsätter socialtjänsten att arbeta med fallet enligt Socialtjänstlagen (SoL) så länge barnet 

behöver det, då det är barnets välmående som står i fokus. 

   

Samråd 
I rapporten från socialstyrelsen (2000) Sexuella övergrepp mot barn står det att under 1980-

talet växte anmälningarna om sexuella övergrepp mot barn till socialtjänsten och polisen, just 

då fanns inget fungerande samarbetet mellan de olika myndigheterna. Därför utökade 

socialstyrelsen ett samarbete mellan socialtjänsten och de berörda myndigheterna vilket 

mynnade ut i en samrådsgrupp. I en samrådsgrupp träffas personal från socialtjänsten, polisen, 

åklagaren, barn och ungdomspsykiatrin, barnkliniken i vissa fall även kvinnokliniken. (Se 

bifogad bilaga 7) Meningen med dessa samrådsgrupper var att framkalla kompetenshöjning 
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och samarbete. En annan viktigt intention är att bestämma vilka åtgärder som vederbörande 

myndighet skall göra och i vilken följd de skall agera (Socialstyrelsen, 2000). Myndigheterna 

i samrådsgrupperna har gemensamma mål att sträva efter. Det första målet är att 

myndigheterna har en gemensam syn på barn och barns behov, det andra är att var och en 

måste ha en klar uppfattning om sitt eget ansvars- och kompetensområde. Att var och en har 

en god uppfattning om övrigas ansvar, kompetens och resurser är det tredje målet och det 

fjärde lyder att eftersträva kontinuitet och goda kontakter mellan myndigheters företrädare. 

(Länsstyrelsen i Östergötland 2004) I ett samråd diskuteras varje ärende anonymt, det gör 

man för att inte sekretessen ska brytas men samtidigt kan varje myndighet dela med sig av sitt 

kunnande och sin kompetens. Varje myndighet verkar för att barnet ska få bästa möjliga hjälp 

(Socialstyrelsen, 2000).  

 

Så fort socialtjänsten får in en anmälan gör de en brådskande utvärdering av misstanken och 

värderar om en utredning ska påbörjas med hänsyn till barnets behov av skydd. Efter det görs 

en bedömning av vårdnadshavarnas omsorgsförmåga och där efter sammankallas de olika 

myndigheterna, åklagare, polis, barn och ungdomspsykiatrin och barnkliniken till samråd. På 

samrådet redogör socialtjänsten ärendet för de medverkande myndigheterna. Åklagaren 

bestämmer då om förundersökning skall påbörjas och polisen utreder om ett brott har begåtts. 

Barnklinikens roll är att göra en undersökning av barnets somatiska tillstånd och bedöma 

förekomsten av möjliga skador och vilket behandlingsbehov barnet har. Barn och 

ungdomspsykiatrin utreder barnets psykiska tillstånd. Innan samrådet är slut har de 

tillsammans bestämt vad alla ska göra och när det ska ske, vilket är viktigt för att de inte ska 

förstöra varandras utredningar. Om ett ärende är för vagt kan åklagaren bestämma att en 

förundersökning inte påbörjas men socialtjänstens utredningsskyldighet enligt 11 kapitlet 1 § 

och 2 § i SoL finns fortfarande kvar. (Länsstyrelsen i Östergötland 2004)  

 

Mellan de olika myndigheterna gäller sekretess, det faktum att flera myndigheter samarbetar i 

samrådsgrupper påverkar inte sekretessen. Det finns undantag i 14 kapitlet 2 § sjunde stycket i 

sekretesslagen som gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att utbyta 

uppgifter om enskildas personliga förhållanden även fast det i vanliga fall kräver den 

enskildes medgivande. Detta för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna ge den 

vård och behandling som behövs för barnet. (Länsstyrelsen i Östergötland 2004) 
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I nedanstående delar skriver vi om hur pedagoger kan få hjälp och stöd i sina misstankar om 

utsatta barn, vi tar även upp pedagogers dilemma vid en anmälan. Sist tar vi upp hur 

pedagoger och socialtjänsten kan få ett bättre fungerande samarbete.  

 

Att se eller inte se 
Att se eller inte se, det är frågan. Barn som far illa är inte osynliga, men man kan av olika 

skäl välja att blunda (Hindberg, 2001, s 30). Akselsdotter (1993) skriver att barn som utsätts 

för sexuella övergrepp är en osynlig grupp och är därför den mest komplicerade gruppen att 

hjälpa. För att hjälpa dessa barn är det betydelsefullt att ge de människor som arbetar med 

barn det stöd och hjälp de behöver för att urskilja och stödja dessa barn. Akselsdotter menar 

vidare att det inte finns någon yrkesgrupp som träffar och har ständig kontakt med barn som 

just pedagoger. Fahrman (1993) menar att för att hjälpa dessa pedagoger i det arbetet som 

uppstår efter att pedagogen uppmärksammat att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, behövs 

en handlingsplan. I den ska pedagogen kunna läsa om vad man ska göra och vart man skall 

vända sig, och även få svar på de många frågor som kanske dyker upp. Det är också viktigt att 

personalgruppen har en öppen kommunikation med varandra. De sexuella övergreppen 

upphör inte bara för att pedagoger i sin ängslan och rädsla inte vågar inse att de existerar. Tar 

pedagogen de signaler som barnet signalerar på allvar har pedagogen en större möjlighet att 

tidigt hjälpa barnet. Alla utsatta barn signalerar, men alla visar det på olika sätt (Fahrman 

1993).  

 

 

Pedagogers dilemma vid anmälan 
Enligt Hindberg (2001) tycker många pedagoger att det är svårt att göra en anmälan, de drar 

sig för att göra en och tycker att de kan försöka lösa problemet själva inom skolan. Orsaken 

till att anmälningarna inte görs enligt Hindberg (2001) beror inte på okunskap om lagen utan 

kan bero på att pedagoger och rektorer tror att de egna åtgärderna skall räcka och att 

problemet är temporärt och löser sig självmant. Det kan även bero på att personalen tror att 

det ställer till fler problem om socialtjänsten kopplas in eller att socialtjänsten inte gör något 

åt saken. Många pedagoger känner att de inte vill svika föräldrarna eller att barnet ska behöva 

byta förskola eller skola och många är rädda för privata konsekvenser om man gör en 

anmälan. Akselsdotter (1993) skriver även hon om rädslan att anmäla. Den största rädslan 



”Det är svårt..”  
- pedagogers dilemma vid en anmälan 

 11

många pedagoger kan känna är att anmäla en oskyldig förälder, därför vill pedagogen vara 

säker innan en anmälan görs till socialtjänsten. 

 

 

Samarbete mellan skolan och socialtjänsten 
Olsson (2001) menar att en vanlig uppfattning inom skolan är att socialtjänsten är svåra att få 

tag på och att de inte riktigt vet hur skolan och förskolan arbetar. Detta medför ett dåligt 

förtroende för socialtjänsten. För pedagogen är en anmälan till socialtjänsten bland det 

svåraste och mest känsloladdade en pedagog kan göra tillskillnad från socialtjänsten som 

arbetar med detta dagligen. Innan en anmälan görs väger ofta pedagogen för och nackdelar 

mot varandra. Frågor som ofta kommer upp är: vad sker med barnet? klarar vi av barnet med 

egna hjälpmedel? och blir det verkligen bättre för barnet? Olsson skriver om olika förslag som 

socialtjänsten och skolan borde arbeta efter för bättre samarbete. Några av dessa förslag är att 

socialtjänsten och skolan ska bli bekant med varandra och arbeta mer samspelt med varandra 

för att få liknande synsätt på barn, de kan även besöka varandras arbetsplatser. Ett annat 

förslag är att personal från socialtjänsten kan delta i skolan, på det sättet kan pedagoger få mer 

kunskap om hur socialtjänsten tolkar anmälningsplikten. Olsson menar att samarbetet måste 

fungera bättre än vad det gör idag för att barn som far illa ska få den hjälp och det stöd som 

det behöver.  

 

 

 

Metod 
I metodavsnittet kommer vi att beskriva vilka metoder vi använt oss av för att uppfylla 

uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. Syftet med uppsatsen är som bekant att göra 

en kartläggning av vad som sker efter det att pedagogen gjort en anmälan om misstänkta 

övergrepp. Syftet är vidare att ge en bild av verksamma pedagoger syn på att göra en anmälan 

och vad som sker där efter.  

 

Vi börjar metodavsnittet med att redogöra för vilken datainsamlingsmetod vi har valt att 

använda oss av i vår studie. Därefter beskriver vi urvalet där vi tar upp hur många och vilka 

som deltagit i studien. Efter det beskriver vi den procedur, det vill säga hur vi gått till väga för 
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att samla in vårt material, vi använt oss av. I nästa del skriver vi om forskningsetiska principer 

och efter det redogör vi den databearbetningsmetod vi använt oss av. Vi avslutar med en 

metoddiskussion. 

 
 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ metod 
Enligt Johansson & Svedner (2001) finns det fyra vetenskapliga undersökningsmetoder för att 

samla in underlag till en uppsats. Dessa är kvalitativ intervju, enkät, observation och 

textundersökning. 

 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervjumetod för att vårt ämne är 

känsligt och vi tycker att personlig kontakt med intervjupersonerna kan ge oss mer 

information än en enkätundersökning skulle göra. Trost (1997) säger att om vi bland annat är 

intresserade av att förstå hur människor tänker och reagerar så är en kvalitativ studie passande 

att använda. Johansson & Svedner (2001) menar att i en kvalitativ intervju är enbart 

frågeområdena fastställda men frågorna kan ändras från de olika intervjuerna, på grund av vad 

den intervjuade svarar. De fortsätter att förklara att de kvalitativa intervjuerna ger information 

som gör det rimligt att förstå de intervjuades förkunskaper och värderingar. 

Intervjupersonerna ska även ge sin individuella syn och lämna sina personliga åsikter om 

ämnet. De skriver vidare att syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att 

ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar (Johansson & Svedner 2001, 

s, 25).  

 

 

Urval 
Vårt mål var att intervju en polis som är specialiserad på barn (bilaga 3), en skolkurator 

(bilaga 4), fem från socialtjänsten (bilaga 5) och sex pedagoger, (bilaga 6). De 

intervjupersoner vi fick tillfälle att intervjua valdes ut genom deras erfarenhet om sexuella 

övergrepp mot barn. Genom växeln på kommunen fick vi ett namn på en person med stor 

erfarenhet om ämnet, till henne skickade vi ut fem brev och bad henne vidarebefordra till 

erfarna socialsekreterare. Via detta fick vi kontakt med fyra andra socialsekreterare på olika 
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platser i kommunen för att få en mer geografisk bredd. Med hjälp av en lärare på Campus fick 

vi ett namn på en polis som vi sedan tog kontakt med. Genom en verksam pedagog fick vi 

kontakt med en kurator. När vi intervjuat dessa myndigheter intervjuade vi pedagoger. Men 

på grund av tidsbrist hann vi inte skicka ut brev utan vi ringde till enhetschefer i kommunen. 

Genom dem fick vi namn på pedagoger med erfarenhet av ämnet. Dessa pedagoger 

kontaktade vi genom telefonsamtal och e-mail.  

 

 

Procedur 
Vi började med att söka litteratur, efter det skrev vi en projektplan (bilaga 1), fördelen med att 

skriva en sådan är enligt Johansson & Svedners (2001) att man får en preliminär utformning 

av inledning och metodavsnittet. I projektplanen skrev vi varför vi anser vårt ämne vara 

viktigt, våra preliminära frågeställningar, våra intervjufrågor och vilken metod vi tänkte 

använda.  

 

När vi hade gjort detta formulerade vi ett brev (bilaga 2) som vi skickade ut till dem som vi 

ville intervjua. En vecka efter brevets ankomst ringde vi och bestämde tid för intervju. 

 

Intervjuerna valde vi att spela in på bandspelare. Trost (1997) menar att fördelarna med att 

spela in på band är att vi som intervjuar kan koncentrera oss på intervjupersonen. Andra 

fördelar är att vi kan transkribera intervjun ordagrant vilket underlättar i vårt analysarbete. Vi 

gjorde intervjuerna tillsammans för att båda skulle få liknade upplevelser om informanten och 

se personens kroppsspråk och mimik. Kvale (1997) anser att det kan vara en fördel att vara 

två intervjuare, om de är samspelta blir det vanligtvis en bättre intervju med mer information 

och förståelse. 

 

Vi utförde intervjuer med en person åt gången, men vid två intervjuer hade de inte möjlighet 

att ställa upp var för sig på grund av tidsbrist, detta medförde att vi intervjuade två personer 

samtidigt. Kvale (1997) menar att det kan medföra problem att intervjua flera personer åt 

gången, då intervjupersonerna inte vågar säga vad de egentligen tycker i närvaro av sina 

kollegor.  
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Pilotintervjuer 
Hartman (2003) skriver att det är en fördel att göra provintervjuer innan intervjutillfället. Han 

fortsätter sedan att skriva om att testa provintervjun på sig själv eller på personer man har 

omkring sig. På grund av tidsbrist hann vi inte att göra någon provintervju men vi testade 

intervjufrågorna på varandra. Vi spelade in på bandspelare och lyssnade kritiskt på hur vi 

formulerade frågeställningarna, med den erfarenheten gick vi sedan ut och gjorde de riktiga 

intervjuerna 

 
 

Forskningsetiska principer 
Inom forskningen finns det fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa intervjupersonen om uppsatsens syfte 

och vilka förutsättning som förväntas av dem. Samtyckeskravet betyder att intervjupersonen 

själv bestämmer över sitt deltagande och kan avbryta när den vill. Konfidentialitetskravet 

innebär att all information om en informant behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet går ut 

på att data som samlats in enbart får användas för forskningsändamål.  

 

Dessa huvudkrav har vi tagit i beaktning när vi informerade våra intervjupersoner och under 

intervjuerna. Eftersom vi valt ett ämne som kan vara känsligt är det viktigt att de som vi 

intervjuar kan känna tillit till oss och att vi använder deras information konfidentiellt. Vi 

informerade våra intervjupersoner om undersökningens syfte och förklarade för dem att deras 

uppgifter som namn och verksamhet inte kommer att finnas skrivet i uppsatsen. Vi 

informerade även intervjupersonerna att efter vi bearbetat intervjuerna kommer all data att 

förstöras.  

 
 

Databearbetningsmetod 
Vi har valt att transkribera alla våra intervjuer vi utfört från tal- till skriftspråk. Analyseringen 

av de transkriberade intervjuerna gjorde vi tillsammans genom att stryka under sådant som vi 

tyckte var intressant och viktigt för uppsatsens syfte. Kvale (1997) skriver: ”Vad som är 

väsentligt eller oväsentligt beror på undersökningens syfte /…/”  (s, 171).  Vi strukturerade 

intervjupersonernas uppfattningar i likheter och skillnader, detta för att synliggöra 
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intervjupersonernas uppfattningar i förhållande till våra frågeställningar. Vi formulerade 

rubriker utifrån frågorna vi ställde till pedagogerna, vi kopplade även relevant litteratur till 

intervjupersonernas svar. 

 

Metoddiskussion 
Vi började med att intervjua personal från polisen, socialtjänsten och en skolkurator, efter 

dessa intervjuer kände vi att vi även ville få pedagogers syn på anmälan. Nu i efterhand 

känner vi att vi kunde ha intervjuat pedagogerna i ett tidigare skede för att få fler 

pedagogintervjuer, detta för att få ett bredare insamlat data.  

 

Under två intervjutillfällen intervjuade vi två personer samtidigt. Under dessa två intervjuer 

märkte vi skillnader i deras bemötande, i en intervju var intervjupersonerna återhållsamma, 

tittade osäkert på varandra och ville ha medgivande från varandra. Medan det i den andra 

intervjun var precis tvärtom, de diskuterade med varandra och berättade uttömmande från 

deras egna erfarenheter. Som vi ser det kan andledningen till detta vara hur samspelta de är 

med varandra och hur arbetsmiljön ser ut.   

 

 

Resultat 
Våra frågeställningar i undersökningen syftar till att ge en klarare bild av vad några pedagoger 

tycker och tänker om att göra en anmälan till socialtjänsten. Och att lyfta fram samarbetet 

mellan de berörda myndigheterna och skolan. Undersökningen syftar även till att synliggöra 

det som sker efter att pedagogen gjort en anmälan till socialtjänsten. I följande avsnitt 

kommer vi att redogöra för det resultat vi fått fram från våra intervjupersoner och kommer att 

tydliggöra svaren genom citat från intervjuerna.  

 

Det går inte utifrån vår undersökning dra några generella slutsatser om hur pedagoger 

uppfattar hur det är att göra en anmälan till socialtjänsten det går heller inte att dra generella 

slutsatser om hur samarbetet fungerar dem emellan, men undersökningen ger ändå en bild av 

vad några yrkeskategorier tycker.  
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Pedagogernas tankar kring att göra en anmälan 
Enligt lagen är yrkesgrupper som arbetar med barn skyldiga att göra en anmälan. Anmälan 

ska bygga på allvarliga misstankar och inte på lösa spekulationer. Meningen med anmälan är 

att barnet ska få skydd och hjälp (Larsson- Swärd 2001). De pedagoger vi intervjuat har olika 

tankar om att göra en anmälan men alla vet att det är deras skyldighet att göra en om de ser att 

ett barn far illa. 

Likheter och skillnader mellan pedagogerna 
Vi har sett likheter och skillnader i de svar som pedagogerna gav oss. Det finns pedagoger 

som tycker att det är enkelt och självklart att göra en anmälan de uttrycker det så här: Oj, jag 

har inga problem med att göra en anmälan, jag har gjort flertalet (pedagog). Ja tycker 

naturligtvis att man måste göra en anmälan (pedagog). Jag ser det som en självklarhet 

(pedagog). Vissa andra pedagoger tycker att det är jobbigt och svårt att göra en anmälan, de 

säger så här: Man drar sig lite för det därför att det kan försämra relationen med föräldrarna 

(pedagog). /…/så känns det ju alltid väldigt svårt. Man känner att man måste ha mycket kött 

på benen, mycket underlag (pedagog). 

 

En annan skillnad mellan pedagogerna var att vissa tyckte att det blev lättare att göra en 

anmälan desto fler gånger de anmälde och andra tyckte att det blev svårare och svårare. Ju 

mer man anmäler ju svårare blir det att anmäla för att det får ju såna oerhörda 

konsekvenser/…/ det får konsekvenser för oss som personal mot föräldrar och så (pedagog). 

Men en annan pedagog tycker så här: /…/ jag har nog genom åren blivit, jag har lättare för 

att göra det nu. Alltså ju längre man jobbat ju lättare är det att ta ett beslut.  

 

 

Intervjupersonernas syn på anmälningsskyldigheten 
Alla våra intervjupersoner är införstådda med att anmälningsplikten är betydelsefull för att 

hjälpa utsatta barn. Pedagogerna har sett konsekvenserna av vad som sker efter att en anmälan 

inte följts upp ordentligt av socialtjänsten. Därför ser pedagogernas och socialtjänstens syn på 

anmälningsplikten lite olika ut. En pedagog förklarar detta med att säga: Att det är svårt. Man 

liksom väger även fast man vet att man är anmälningspliktig. Så är det så svårt. Man vet att 

det får såna konsekvenser. Olsson (2001) förklarar detta med att skriva att för pedagoger är en 

anmälning bland det svåraste och mest känsloladdade en pedagog kan göra till skillnad från 

socialtjänsten som får in anmälningar dagligen. De pedagoger vi intervjuat är överens om att 
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de inte anmäler vid första misstanken utan de vill ha mer bevis och fakta. Två av pedagogerna 

pratar om att man måste lägga ihop alla incidenter för att få en helhetsbild av problemet. En 

av dem uttrycker det så här: /…/ du har massa små indicier som du ska pussla ihop och 

försöka att få ett bra underlag för en anmälan/…/.  

I frågan om anmälningsskyldigheten är pedagogerna väldigt samspelta och överens om att 

anmälningsplikten är för barnets bästa, men att resultatet inte alltid blir vad de tänkt sig. I 

grunden tycker jag också att anmälningsplikten är viktig. Annars skulle det nog bli mycket, 

mycket värre för många barn än vad det är idag. Alltså grundtanken är rätt. Säger en 

pedagog. 

 

Personal på socialtjänsten anser att anmälningsplikten är en självklarhet. En personal på 

socialkontoret uttrycker sig: Anmälningsskyldigheten är ju A och O, när det gäller för att 

skydda barnen. En annan på socialkontoret säger /…/det bästa är ju om vi får anmälan hit så 

fort som möjligt/…/.  

 

 

Samarbete med föräldrar 
Pedagogerna vi intervjuat tycker att det är jätte viktigt att ha föräldrarnas förtroende. De 

tycker också att det kan vara svårt att fortsätta samarbeta efter att de gjort en anmälan. Några 

beskriver det som att vissa föräldrar uppfattar en anmälan till socialtjänsten som en total 

katastrof och tror att en anmälan betyder att de hamnar i fängelse. Medan andra föräldrar har 

mer förståelse av att de kan få den hjälp de behöver. En pedagog beskriver det så här: Går jag 

ut och får föräldrarna i mot mig då är den ända som råkar illa ut är ju eleven. De pedagoger 

vi intervjuat tycker att det är viktigt med en öppen och ärlig relation till föräldrarna så att de 

inte känner att pedagogerna går bakom ryggen på dem. Det här är även något som 

socialtjänsten stöter på. En socialsekreterare berättar: Har man en förälder som kan känna sig 

väldigt trampad på tårna, då vill ju inte dom samarbeta. Och ofta är det nog tyvärr på det 

sättet. Fungerar inte samarbetet med föräldrarna tycker många pedagoger att det är näst intill 

omöjligt att fortsätta den dagliga verksamheten. En pedagog säger: Det är ett hästjobb att åter 

upprätta det förtroende, om det överhuvudtaget går. En annan pedagog beskrev att hon fick 

”kalla handen” av en förälder och kände det så här: Jag som pedagog då skulle ha den här 

naturliga, vardagliga kontakten som vi alltid har med alla föräldrar. Och fick inget gensvar.  
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Hon fortsätter sedan att förklara: Så man får inte ta det personligt utan det här är min 

yrkesroll /…/ sen får man ta den andra biten, så att säga, vid sidan av. 

 

Tvekan innan en anmälan 
Alla pedagoger vi intervjuat har berättat att de tvekat innan de gjort en anmälan till 

socialtjänsten men de tvekade av olika orsaker. Två pedagoger tvekade för att de egentligen 

undrade om en anmälan skulle hjälpa barnet i slutändan. De undrade om det verkligen fanns 

något skyddsnät och om det inte fanns något som de kunde göra för att hjälpa barnet själva. 

Hindberg (2001) beskriver detta med att många pedagoger tror att de kan lösa problemet 

själva eller att det bara är tillfälligt. En annan pedagog tvekade på grund av: /…/ rent 

praktiska, konkreta frågor, hur går jag tillväga första gången man hamnar i den 

situationen/…/. Pedagogen fortsätter att förklara att den inte tvekade över om det var något att 

anmäla utan den tvekade bara av ren osäkerhet första gången. Men däremot har pedagogen 

ibland känt en tvekan eller oro för vad som kommer att ske med barnet efter en anmälan är 

gjord. En annan pedagog beskriver något liknade:  

 
Men vi väger alltså, vad är det till för nytta, blir det verkligen nåt som blir till barnets fördel./…/ Eller är 
det bara nåt som sker och det blir en stor katastrof sen händer ingenting. Det är väldigt svårt är det. Det är 
inget lättvindigt att anmäla. 
 
 

Det är viktigt när en pedagog börjar misstänka att ett barn far illa att pedagoger tar hjälp av 

sina kollegor (Eriksson 1998). Kreyberg Normann (1995) menar att pedagoger ska först och 

främst ha en öppen dialog mellan sig och sin chef så att de kan tala om problemet innan de 

gör en anmälan. En pedagog tycker som författarna ovan: /…/ du gör inget överilat, du gör 

inget för snabbt, vi diskuterar i arbetslaget. Även en annan pedagog tycker att: Ofta gör man 

det i samråd med andra. På en välfungerande skola är man inte ensam. 

 
 

Socialt samarbete  
Under våra intervjuer med pedagogerna och kuratorn har vissa varit missnöjda med dagens 

samarbete med socialtjänsten, medan vissa har varit mer nöjda och förstående för att 

socialtjänsten har mycket att göra. Gemensamt för skola och socialtjänst är att de önskar ett 

bättre samarbete mellan varandra. 
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Pedagogers missnöje med samarbetet 
I våra intervjuer har vi uppmärksammat ett stort missnöje bland pedagogerna gentemot 

socialtjänsten. De flesta pedagoger är överens om att kontakten med socialtjänsten är 

tungrodd och att synen på problemet många gånger skiljer sig åt. En pedagog uttrycker sitt 

missnöje:  
 
Och man har blivit lovad från socialen när man gjort en anmälan, att det kommer bli så bra, den kommer 
få stöd från BUP, men det blir inget stöd från BUP och det blir ingen fortsättning på polisutredningen, 
finns inte tillräckligt med information. Det blir ett enda kaos av alltihopa. Då funderar man många gånger 
om man gjort rätt.  
 

Pedagogerna tycker att de anmäler och anmäler och för diskussioner med socialtjänsten men 

ingenting händer. Sen har jag många gånger istället på senare år tänkt tanken så här, varför 

ska jag anmäla när det ändå aldrig händer någonting säger en pedagog. Ett annat missnöje 

som framkom var att anmälan ska göras direkt, men efter det händer inget på väldigt länge. 

En pedagog berättar: Allt ska vara så bråttom jämt. Man ska skriva ner samtalen, skicka iväg 

det till kurator och hon ska gå ner på stört till socialtjänsten. Det är så bråttom, sen kan det 

gå 3-4 veckor och vi hör ingenting.  

 

De pedagoger vi intervjuat skulle önska att samarbetet var mycket bättre och även att de 

skulle få en återkoppling av socialtjänsten efter en anmälan. Några pedagoger tycker att 

socialtjänsten ställer frågor men de får aldrig några svar tillbaka, pedagogerna undrar ofta hur 

det gått med utredningen. En pedagog förklarar: Men återigen vad får jag tillbaka. Mindre än 

vad jag skulle önska i alla fall och då menar jag att samarbetet skulle jag önska såg ut på ett 

annat sätt. Pedagogen fortsätter: Jag skulle önska att samarbetet mellan soc och skolan var 

mycket mera tajt och nära. Jag känner jätte stor frustration över att det sällan fungerar. 

 

Kuratorn vi intervjuade förstår problematiken med samarbetet mellan skolan och 

socialtjänsten. Skolan har förväntningar på socialtjänsten som de sen inte kan leva upp till, 

och socialtjänsten i sin tur inte vet hur mycket skolan arbetar kring barnen egentligen, det blir 

lätt missförstånd. Kuratorn förklarar det också genom att säga:  /…/ man får ju komma ihåg 

att socialtjänsten börda har ökat jättemycket, och jag tycker att socialtjänsten tagit till sig av 

kritiken de fått.   
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Ett fungerande samarbete 
Under en intervju med en personal på socialtjänsten tar den upp problematiken med att så få 

inom förskola, skola och barnavårdcentralen gör en anmälan. Den uttrycker det så här: 

 
Då kan man fråga vad det gör att man inte gör en anmälan till oss. Ibland kan det komma fram att man 
inte har förtroende för oss på socialtjänsten att man har anmält och inte fått nån respons och där har vi 
också förbättringsområden att försöka hitta samarbete även där då. 

 

Den säger att den vet att personal som arbetar med barn ofta tycker att det är svårt och kan 

framkalla ångest när man gör en anmälan, men då gäller att skolorna har rutiner. Den säger: 

/…/ då gäller det att vi har ett bra samarbete med skolor så det blir naturligt att man upplever 

att gör jag en anmälan till socialstyrelsen så kommer det hanteras på ett bra sätt.  

 

En pedagog som vi intervjuat tyckte att samarbetet med socialtjänsten fungerar bra. På deras 

enhet har de haft de sociala myndigheterna där under personalmöten och då har de diskuterat 

”fejkade” fall så att personalen vet hur de skall göra när de misstänker att ett barn far illa. 

Pedagogen förklarar: Men våran ambition och förhoppningar i samråd med de sociala 

myndigheterna är ju att det ska följas upp och att vi får reda på vad som händer sen.  

 

 

Samråd 
I våra intervjuer med socialtjänsten, kuratorn och polisen har de berättat återkommande om 

Östgötamodellen efter att en anmälan kommit in. De olika intervjupersonerna berättar hur ett 

samråd går till och vad de olika myndigheterna gör. De tar alla upp hur viktigt det är med ett 

fungerande samarbete. En polis säger det här om samarbetet: 

 
Samverkan mellan olika myndigheter med övriga, då är det socialtjänsten, åklagare, polis, barn och 
ungdomspsyk och barnkliniken som rörs av det här. Då det är viktigt att man har ett bra fungerande 
samarbete för att kunna nå ett bra resultat. 
 
 

Även socialtjänsten tycker det är viktigt med ett fungerande samarbete för att inte de olika 

myndigheterna ska förstöra för varandra och göra det hela värre genom deras agerande. En 

personal på socialtjänsten uttrycker det så här: 

 
 /…/ man jobbar med det och utgångspunkten är att man måste samverka och är ju att skydda barnet så att 

det inte utsätts för mer skada och vi som myndighet gör det än värre genom vårt agerande /…/  
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I rapporten från socialstyrelsen (2000) skriver de att det viktigaste målet med samråd är att de 

olika myndigheterna bestämmer vilka åtgärder var och en ska göra. De olika 

intervjupersonerna påvisar vikten av att innan de lämnar samrådet ska de vara överens om vad 

de olika myndigheterna ska göra och när. Polisen gör en utredning om brott har skett och 

socialtjänsten gör en utredning om barnets sociala situation. Polisen förklarar det så här: /…/ 

det här är ju två olika saker även om vi har nytta av varandra så kan vi ju inte störa 

varandras utredningar heller/…/ Polisen fortsätter att säga att det viktiga inte är att förövaren 

blir dömd utan hon menar: Jag ser inte det som primära utan det primära är att få en 

förändring i stånd för det här barnet. Att den som har gjort det här då slutar upp med det här 

då och att barnet får en bättre tillvaro. 

 

 

Analys och Diskussion 
I den här delen kommer vi att ta upp resonemang kring och tolkningar av resultatet. Vi 

diskuterar även allmänt kring ämnet.   

 
I frågan om pedagogernas tankar kring att göra en anmälan såg svaren lite olika ut, men alla 

var överens om att det var deras skyldighet att göra en anmälan om de misstänkte att ett barn 

far illa eller utsätts för övergrepp. Ungefär hälften av de pedagoger vi intervjuade tyckte att 

det var enkelt och självklart att göra en anmälan, de tyckte även att det blev enklare desto fler 

gånger de anmälde. De andra pedagogerna som gjort en anmälan till socialtjänsten tyckte att 

det blev svårare och svårare. Andledningen till att pedagogerna tyckte det blev svårare var att 

de tog upp vilka konsekvenserna som en anmälan kan ge för dem och barnet. Vi tror, utifrån 

den information de pedagoger som tyckte att det var svårt gav oss, att de anmält allvarligare 

fall som gav stora konsekvenser för dem som pedagoger och privatpersoner och även för 

barnets familj. Akselsdotter (1993) skriver att personal som har anmält misstanke om att 

föräldern är förövaren ofta kan känna en rädsla för hämnd. En av de pedagoger vi intervjuat 

beskriver just rädslan för hämnd från en förälder, det var en av andledningarna till att den 

pedagogen tyckte att det blev svårare.  

 
Akselsdotter (1993) menar att ”den som förbereder sig inför en anmälan eller som har anmält 

sina observationer, tänker och hoppas att deras anmälan ska innebära något positivt för barnet 
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och dess familj” (s, 185). Alla de som vi intervjuat håller med Akselsdotter om att de vill att 

deras anmälan skall leda till något positivt för barnet och familjen. Pedagogerna har sett 

konsekvenser av vad som kan hända om en anmälan inte följs upp ordentligt av socialtjänsten. 

De frågar sig om det verkligen gynnar barnet i slutändan, får barnet verkligen den hjälp den 

behöver? Det är många pedagoger som tar upp just det här: blir det verkligen till barnets bästa 

att göra en anmälan? Varken pedagogerna eller vi har något bra svar på det men alla har vi en 

förhoppning om att det ska bli till barnets fördel. Då kan vi fråga oss vad är egentligen barnets 

bästa? Som vi ser det är det oftast vad den vuxna tycker är barnets bästa, men det behöver inte 

vara det barnet behöver. Det är viktigt att vi i vår blivande yrkesprofession verkligen funderar 

på vad som är för barnets bästa och vad som händer med barnet om vi handlar på det här 

sättet. 

 

Att ha föräldrarnas förtroende är oerhört viktigt tycker pedagogerna vi intervjuat. Därför 

känner många pedagoger att de går bakom ryggen på föräldern om de gör en anmälan. 

Fungerar inte föräldrakontakten fungerar inte heller den vardagliga verksamheten och barnet 

blir lidande. Vi förstår problemet som kan uppstå med föräldrarna efter en anmälan, men om 

vi som vuxna tror att anmälan leder till något positivt för barnet, får vi acceptera att det blir 

problem. I vårt framtida yrke måste vi vara medvetna om att det kan bli svårt och jobbigt när 

man gjort en anmälan, men vi måste komma ihåg att vi som arbetar med barn strävar efter 

samma mål, att hjälpa barnet.  

 

Den kunskap som pedagogerna har om vad som sker efter en anmälan är inte särskilt positiv, 

de känner att de inte får någon respons tillbaka från socialtjänsten. Pedagogerna tycker att de 

borde kunna få mer information om vad som händer med barnet i utredningen, för att kunna 

bemöta detta barn på bästa sätt i förskolan och skolan. Under intervjuerna vi gjort med 

pedagogerna, socialtjänsten och kuratorn känner vi att de skyller det icke fungerande 

samarbetet på varandra. Pedagogerna har förväntningar på socialtjänsten som de inte kan leva 

upp till, de känner också en stor frustration över att socialtjänsten inte tar tag i ”mindre” 

allvarliga anmälningar, vilket gör att pedagogerna oroar sig för barnet i ett framtida 

perspektiv. Kuratorn anser att socialtjänsten inte förstår hur mycket förskolan och skolan 

arbetar kring barnen. Vilket även Olsson (2001) menar, han skriver att en vanlig kritik mot 

socialtjänsten är att de inte vet hur förskola och skola arbetar. Han skriver vidare att detta 

medför en bristande tillit för socialtjänsten. Vidare tycker vi att socialtjänsten skyller på att 

BUP är överbelastade och inte kan göra sitt jobb fullt ut, vilket gör att socialtjänsten tycker att 
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de får mer att göra. För skulle socialtjänsten starta en utredning på alla fall de får in skulle de 

inte göra annat än att påbörja utredningar. Vi känner att detta är ett stort kaos som föder ett 

missnöje mellan alla parter som leder till att det är barnen som kommer i kläm.  

 

Under intervjuerna med polisen och socialtjänsten berättar de om deras fungerande samarbete 

som de har genom att de olika myndigheterna, åklagare, socialtjänst, polis, barn och 

ungdomspsykiatrin och barnkliniken träffas i ett samråd. En tanke vi fick var varför inte 

samarbetet med skolan kunde fungera lika bra. Det finns utarbetade planer för hur polisen, 

socialtjänsten, åklagare, BUP och barnkliniken ska arbeta med en anmälan, då kan man undra 

varför inte skolan och socialtjänsten har ett fungerande samarbete. Det finns bevis på att det 

går att få ett bra samarbete mellan de ovannämnda myndigheterna men varför fungerar inte 

det med skolan? Skolan har den mesta kontakten med barnet därför är det konstigt att det inte 

finns ett utarbetat samarbete mellan socialtjänsten och skolan.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att detta ämne är väldigt viktigt att ta upp och diskutera 

eftersom vi har sett brister i samarbetet mellan de berörda parterna som barnet kommer i 

kontakt med under en utredning. Vi vill att fler pedagoger ska våga anmäla till socialtjänsten, 

vi vet att det är svårt och även socialtjänsten vet att det är svårt men att göra en anmälan är 

alla pedagogers skyldighet. Det är inte för pedagogernas skull de gör en anmälan utan det är 

för barnet och vi hoppas att alla som arbetar inom förskola och skola strävar efter att barnet 

ska må bra. Något som vi tror skulle underlätta för pedagoger när de gör en anmälan är att de 

fick mer information om vad socialtjänsten gör och även att socialtjänsten fick en inblick i 

skolans arbete. Samarbetet och en öppen dialog tror vi är grundstenen till att fler pedagoger 

vågar anmäla. Vi tycker att ämnet är intressant att forska vidare i för att det är ett viktigt och 

alltid relevant ämne, många vi har mött under arbetets gång delar denna åsikt och skulle gärna 

vilja ha mer forskning inom detta ämne. Eftersom vi har sett att samarbetet mellan skolan, 

socialtjänsten och BUP inte fungerar så bra skulle det behövas göra en djupare forskning för 

att hitta ett samarbete som passar alla inblandade parter.  

 

 

Vi hoppas och tror att med den här uppsatsen kommer vi vara mer lyhörda och se de barn som 

far illa på något sätt, det inkluderar sexuella övergrepp. Vi tycker att vi har fått mycket 

kunskap om ämnet som kommer att hjälpa oss i vårt blivande yrke. Efter det här arbetet 

känner vi inte lika stor rädsla för att göra en anmälan, vi vet att det kommer att bli svårt och 
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att det kan väcka ångest men vi har fått kunskapen om att socialsekreterarna gör allt de kan 

med de medel de har för att hjälpa barnet.   
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Bilaga 1 
Projektplan 

 
Varför ämnet är viktigt 

Vi anser att sexuella övergrepp mot barn är ett relevant och aktuellt ämne. I vår kommande 

yrkesprofession är det viktigt att ha kunskap om detta ämne. Ingen yrkesgrupp har lika 

kontinuerlig kontakt med barn som just barnomsorgspersonalen Kunskapen om hur barn 

signalerar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp är ofta så kallad ”tyst kunskap”, vilket 

som kan vara svår att upptäcka därför är det bra för oss som blivande pedagoger att få lära oss 

de tidiga signalerna som barnen kan ge oss. Vi tycker också att det är viktigt att vi som 

pedagoger vet vad som sker med ett barn under en utredning. Med denna kunskap tror vi att 

pedagoger enklare kommer att kunna bemöta dessa barn. Vi tycker inte att kunskapen om vad 

som händer efter att anmälan om sexuella övergrepp gjorts är tillräcklig, därför har vi valt att 

forska vidare med detta ämne.  

 

Tidigare forskning  

I dag finns det mycket forskning inom detta ämne och vi har ännu inte hunnit tagit del av all 

den forskningen. Vilken kunskapslucka vi ska fylla med vår uppsats vet vi ännu inte men vi 

har formulerat några tänkta frågeställningar som förhoppningsvis kommer att fylla denna 

lucka. 

 

Frågeställningar: 

Vilka tankar har pedagoger kring att göra en anmälan 

Vad sker efter att pedagogen gjort en anmälan till socialtjänsten 

 

Vilka metoder ska vi använda oss av 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ intervju och vi kommer att intervjua kuratorer, 

pedagoger, BUP, och socialtjänsten. Intervjuerna kommer vi att spela in på band för att 

underlätta vårt arbete. Det material vi får in kommer att transkriberas. Utifrån de 

transkriberade intervjuerna kommer vi att bygga vår uppsats på.  

 

Frågor till socialsekreterare 

Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 
När blir ni kontaktade när ett barn utsätts för sexuella övergrepp. 



Hur agerar ni när ni får in en anmälan om sexuella övergrepp? 
Hur går ni tillväga? 
Vilken kontakt har ni med pedagogerna i verksamheterna? 
Hur lång tid tar en utredning? 
Vad händer med barnet under utredningen? 
Hur fungerar samarbetet mellan er och föräldrarna? 
Hur fungerar samarbetet mellan er och BUP? 
Berätta gärna om ett fall. 
 
Frågor till kurator 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som kurator? 
När blir ni kontaktad när ett barn utsätts för sexuella övergrepp? 
Hur går ni tillväga när ni fått den informationen? 
Vilken roll har ni i processen? 
Hur fungerar samarbetet mellan er socialen och föräldrarna? 
Hur mycket får ni veta när en utredning inleds? Och när det är slut? 
Hur skulle du vilja att kontakten var mellan er och socialen? 
Har du varit med och anmält ett fall av sexuella övergrepp? 
Berätta hur det gick till? 
 
Frågor till polis 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som polis? 
Hur gör ni när ni får en anmälan om sexuella övergrepp mot barn? 
Hur fungerar samarbetet mellan er och socialen? 
Hur går ett förhör till med ett barn? Vågar alla barn berätta? Hur gör ni med barn som inte 
berättar? 
Berätta gärna om ett fall. 
 
Frågor till pedagoger 

 
Vilka tankar har du kring att göra en anmälan? 
Vad har du för syn på anmälningsplikten? 
Vilken är din uppfattning om sekretessen gentemot föräldrarna? 
Var det en tvekan innan du gjorde en anmälan, Varför? 
Vilken kunskap har du om vad som sker efter en anmälan gjorts? 
 
 



Bilaga 2 

 
 

Hej! 
 
Vi heter Elin Modin och Ann-Sofie Svensson och läser sjätte terminen på lärarutbildningen på 
Campus i Norrköping. Vi arbetar just nu på vår C-uppsats som kommer att handla om hur vi 
som blivande pedagoger kommer att gå tillväga efter att en anmälan gjorts vid misstanke om 
sexuella övergrepp på skolbarn. Detta är ett mycket angeläget ämne för oss att få en ökad 
kunskap kring.  
 
I vår blivande profession är det viktigt att kunna tyda signaler som utsatta barn sänder ut och 
kunna agera när ett barn utsätts för övergrepp. I vår uppsats vill vi visa på vad som händer 
efter det att man anmält ett fall av sexuella övergrepp. Vi önskar även ta reda på hur 
samarbetet mellan de olika inblandade parterna och skolan fungerar.  
 
Vår uppsats kommer att grunda sig på intervjuer med flera berörda instanser och därför undrar 
vi om ni vill ställa upp för en intervju. För att underlätta vårt arbete vore vi tacksamma om vi 
kan banda intervjun, men detta är självfallet frivilligt. Vi kan försäkra att ingen annan 
kommer att lyssna på banden och att banden kommer att behandlas konfidentiellt. Efter att vi 
har bearbetat innehållet kommer banden att förstöras. Intervjuerna kommer att behandlas 
anonymt och ingen kommer att kunna identifiera deltagarna, det ända som kommer att 
nämnas är er yrkeskategori och kön. Intervjun är frivillig och får avbrytas om ni så önskar. 
 
Under vecka 5 kommer vi att höra av oss via telefon för att förhoppningsvis kunna boka in ett 
möte tillsammans med er. Vi vore väldigt tacksamma för ert deltagande, ni skulle utgöra en 
viktig del i vår uppsats. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Elin Modin    Ann-Sofie Svensson 
     
 
………………………………  ……………………………… 
 
 



Bilaga 3 
Intervjufrågor till polis 

 
 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som polis? 

3. Hur gör ni när ni får en anmälan om sexuella övergrepp mot barn? 

4. Hur fungerar samarbetet mellan er och socialen? 

5. Hur går ett förhör till med ett barn? Vågar alla barn berätta? Hur gör ni med barn som inte 

berättar? 

6. Berätta gärna om ett fall. 



Bilaga 4 

Intervjufrågor till kurator 
 
 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som kurator? 

3. När blir ni kontaktad när ett barn utsätts för sexuella övergrepp? 

4 Hur går ni tillväga när ni fått den informationen? 

5. Vilken roll har ni i processen? 

6 Hur fungerar samarbetet mellan er socialen och föräldrarna? 

7. Hur mycket får ni veta när en utredning inleds? Och när det är slut? 

8. Hur skulle du vilja att kontakten var mellan er och socialen? 

9. Har du varit med och anmält ett fall av sexuella övergrepp? 

10. Berätta hur det gick till? 



Bilaga 5 

Intervju frågor till socialsekreterare 
 
 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

3. När blir ni kontaktade när ett barn utsätts för sexuella övergrepp. 

4. Hur agerar ni när ni får in en anmälan om sexuella övergrepp? 

5. Hur går ni tillväga? 

6. Vilken kontakt har ni med pedagogerna i verksamheterna? 

7. Hur lång tid tar en utredning? 

8. Vad händer med barnet under utredningen? 

9. Hur fungerar samarbetet mellan er och föräldrarna? 

10. Hur fungerar samarbetet mellan er och BUP? 

11. Berätta gärna om ett fall. 



Bilaga 6 
Intervjufrågor till pedagoger 

 
 
1. Vilka tankar har du kring att göra en anmälan? 

2. Vad har du för syn på anmälningsplikten? 

3. Vilken är din uppfattning om sekretessen gentemot föräldrarna? 

4. Var det en tvekan innan du gjorde en anmälan, Varför? 

5. Vilken kunskap har du om vad som sker efter en anmälan gjorts? 



Bilaga 7 

 




