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SAMMANFATTNING 

I syfte att undersöka hur anmälningsskyldigheten efterlevs på skolor och hur socialtjänsten 
arbetar med förhandsbedömningar har telefonintervjuer hållits med 25 rektorer på 
grundskolenivå, verksamma i en och samma svenska kommun. Dessutom har en 
semistrukturerad intervju genomförts med en av kommunens socialsekreterare som tar emot 
och behandlar orosanmälningar. Telefonintervjuerna visade att rektorer överlag är aktivt 
delaktiga i att utforma sina skolors rutiner för hur en orosanmälan för barn ska gå till. 
Rutinerna är utformade i ett kontrollerande syfte, där rektorn vill ha kunskap när en 
anmälan görs. Arbetsmiljöperspektivet påverkar även, där rektorn står som ansvarig för 
orosanmälan i syfte att skydda den enskilde pedagogen – uppgiftslämnaren. Både lagligheten 
och de strukturer som påverkar förfarandet hos skolor och socialkontor diskuteras. Till hjälp 
används juridiska tolkningar av sakkunniga samt utvalda begrepp med rötter i den 
nyinstitutionella organisationsteorin. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning 
som många gånger bekräftar bilden av rektorn som en barriär till att en orosanmälan görs, 
samt de många otydligheter som finns i lagstiftning och bristfällig information om 
anmälningsskyldigheten till yrkesverksamma.  
Studien belyser juridiska gråzoner, vilket antyder att lagstiftningen behöver förtydligas. En 
annan slutsats är att den ständigt ökande mängden av styrdokument till slut slår ut varandra. 
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ABSTRACT 

In order to examine how the notification requirement are met in schools and how the social 
services work with pre-assessments, telephone interviews were conducted with 25 school 
principals in primary schools in the same municipality. In addition, a semi-structured 
interview with a social worker who receives and processes reports of suspected child 
maltreatment. Telephone interviews showed that principals generally have taken an active 
part in designing their schools' routines for how to report child maltreatment. The procedure 
is designed in a controlling purpose: principals want knowledge of the reports. Also the work 
perspective is significant: principals are the designated reporters in order to protect the 
personnel – the real informants. Both legality and structures affecting the proceedings of 
schools and social services are discussed.  
Public documents withholding legal interpretations and selected concepts rooted in the 
neoinstitutional organization theory are presented. The results are discussed in relation to 
previous research, confirming the findings of the principals as barriers for reporting, as well 
as the many ambiguities in legislation and inadequate information about the notification 
requirement to professionals. 
The study highlights the legal gray areas, suggesting the law needs clarification. Another 
conclusion is that the ever-increasing amount of policy documents ultimately outmaneuvers 
another. 
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Reporting maltreated children, school, organizational structure, pre-judgement  
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Våren 2014 skakades Sverige av mordet på ett åttaårigt barn – Yara. Flickan fick under en 
period utstå misshandel i sitt hem, vilket både grannar och lärare fattade oro för. 
Socialtjänsten mottog orosanmälningar från flickans grannar, men från skolans håll dröjde 
anmälan; något som Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2015a) senare påvisade 
berodde på otydliga rutiner. Skolans rektor fick inledningsvis bära så gott som hela 
skuldbördan då det var – enligt skolans rutiner – hans ansvar att anmäla till socialtjänsten. I 
ett senare skede framkom att även kommunens socialtjänst hade allvarliga brister i sin 
hantering av ärendet, då de inte inledde någon barnavårdsutredning trots att det, enligt IVO 
(2015b), fanns uppenbara skäl att göra så. Det allvarligaste felet i hanteringen bedömdes 
dock vara socialtjänstens bristande rutiner i posthanteringen, vilket medförde att ett fax från 
polisen om misshandel i hemmet helt hade missats. Det stod därmed klart både skola och 
socialtjänst hade brister i sina rutiner.  
 
Legitimiteten för den offentliga verksamheten skadas allvarligt i och med tragedier av detta 
slag. Ett relativt vanligt sätt att hantera att något liknande inte sker igen är att ledningen på 
olika nivåer, alltifrån lagstiftningsnivå ner till förvaltningschefen, skärper kraven på formella 
uppgifter som dokumentation. Dessutom införs nya riktlinjer och rutiner som tjänstemännen 
ska följa och som därmed tar en större plats i yrkesutövandet (Alvesson & Spicer, 2016; 
Östberg, 2010).  
 
Trots att det är omöjligt att veta om Yara hade överlevt om skolan anmält sin oro i tid, så är 
fallet Yara en påtaglig påminnelse om de yttersta konsekvenserna, inte bara för en utebliven 
orosanmälan, men även för en inkommen orosanmälan som inte tagits på allvar.  
 
Att anmäla oro för barn är reglerat i lag, och de yrkesgrupper som arbetar med och som 
omfattas av anmälningsskyldigheten (exempelvis lärare, rektorer och socialsekreterare) 
förväntas kunna lagstiftningen och ha förutsättningar att agera utifrån den. Lagstiftningen 
anger ett personligt ansvar att oron anmäls, och landets socialtjänster ansvarar för att 
tillskansa sig tillräcklig information för att säkerställa barnens skydd.  
 
Mot bakgrund av detta vill vi med denna studie undersöka vilken kunskap och vilka attityder 
som finns om orosanmälningar rörandes barn i eventuellt behov av skydd. En stor del av 
orosanmälningnarna som inkommer till Socialtjänsten kommer ifrån skolpersonal. Studien 
ämnar därför till att undersöka både skolan i egenskap av anmälare samt Socialtjänsten i 
egenskap av mottagare av anmälningarna. Studien avser att sätta detta i perspektiv dels mot 
lagstiftning, men även mot teorier som behandlar och avser att förklara människors 
handlande. Vi har till studien valt en större svensk stad som undersökningskommun.  
 
 



2 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att påvisa vilken betydelse rutinen har i grundskolornas och 
socialtjänstens hantering av orosanmälningar i undersökningskommunen. 
Studiens frågeställningar:  
 

Ø Hur väl överensstämmer skolans och socialtjänstens rutiner med lagstiftningen? 
Ø Hur hanterar undersökningskommunens rektorer orosanmälningar från skolan? 
Ø Hur hanterar socialsekreterare på den aktuella kommunens mottagningsenhet 

orosanmälningar från skolan? 

1.2 Definition och avgränsningar 
För att undvika misstolkning av begreppen följer här en förklaring till hur de ska definieras: 
 

Ø I denna studie har vi valt att granska grundskolans (årskurs F-9) rutiner. Därmed 
menar vi när vi nämner rektorer, alla de rektorer som är anställda vid och ansvarar 
för en skola med dessa årskurser. Förskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor är 
undantagna denna studie. I fråga om upplåtelseform är även privatskolor 
undantagna. 
  

Ø All personal i skolan lyder under anmälningsskyldigheten; inte bara lärare och 
fritidspedagoger utan även till exempel vaktmästare och kökspersonal. I texten 
benämns dock skolpersonal oftast som lärare eller pedagoger. 
 

Ø Med orosanmälan avses den anmälan som anmälningsskyldiga ska göra till 
socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen om kännedom eller misstanke om 
att barn far illa (för lagrummet i sin helhet: se bilaga A).  
 

Ø Vårdnadshavare benämns omväxlande i texten både som föräldrar och 
vårdnadshavare, då det är vårdnadshavaren som kontaktas i fråga om orosanmälan är 
det vårdnadshavare vi avser (vilka ofta ju också är föräldrarna, eller har en 
föräldraliknande funktion).  

1.2.1 Förkortningar 

Följande förkortningar används flitigt: 
 
SoL – Socialtjänstlagen 
EHT – Elevhälsoteam (oftast bestående av skolsköterska, specialpedagog, skolkurator, 
rektor) 
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1.3 Fortsatt framställning 
Först följer ett metodavsnitt där det argumenteras för vald metod och tillvägagångssätt, 
även etiska ställningstaganden tas upp. Vidare redogörs för den teoretiska referensram vi 
använt oss av för analys och diskussion, vilken främst består av begrepp från nyinstitutionell 
organisationsteori.  
     Tidigare forskning innehåller vetenskapliga artiklar om aktuell forskning på området som 
vår studie berör, även två avhandlingar skrivna i svensk kontext har använts. Studiens 
tolkningsram redogör dels för relevanta teorier ifråga om organisationskultur och 
människan som aktör inom organisationen, och dels juridiska tolkningar av för studien 
aktuella lagrum.  
I det efterföljande avsnittet Resultat och analys presenteras och analyseras det empiriska 
material som har genererats från både en längre semistrukturerad intervju med en 
socialsekreterare samt 25 kortare telefonintervjuer med rektorer. Diskussionen som följer 
består av tre delar; resultat, metod och etik. I diskussionen diskuteras resultatet i relation till 
teorierna, även syfte och frågeställningar besvaras här. De två återstående delarna metod och 
etik diskuterar hur valda metodiker påverkar respondenter och resultat. De slutsatser vi 
dragit får avsluta uppsatsen. 
     I texten förekommer också vissa hänvisningar till olika bilagor (A-D). Dessa bilagor ligger 
längst bak i uppsatsen, och består av relevanta dokument som kan ge en djupare förståelse av 
vissa begrepp samt en klarare bild av metodiken för datainsamlandet.  
telefonsamtalet.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Här följer en presentation av vetenskapliga artiklar som rör orosanmälningar på skolor samt 
socialsekreterares arbete med förhandsbedömningar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att bristfälliga – eller avsaknaden av – rutiner får konsekvensen att orosanmälningar inte 
alltid görs även fast lärare känner oro för en elev.  En okunskap hos skolpersonal om 
socialtjänstens arbete samt dålig samverkan mellan skola och socialtjänst är också en faktor 
för uteblivna anmälningar. Även nackdelar med att någon annan än den som känner oro 
anmäler tas upp samt hur riktlinjer påverkar socialsekreteraren i arbetet med inkomna 
orosanmälningar.  
     Artiklarna presenteras tematiskt efter de faktorer som vi tydligast kunde se återkomma. 

2.1 Rutinens betydelse 
Som tidigare nämnts stadgas anmälningsskyldigheten i 14:1 SoL. Detta lagrum refereras det 
också till i Skollagen. Vad som inte fastställs, vare sig i lagtext eller i riktlinjer från 
Socialstyrelsen, är en mer detaljerad beskrivning av hur lärare ska gå tillväga om de får 
kännedom om, eller känner oro för, någon elev. Socialstyrelsen menar dock att varje skola 
bör ha en upprättad rutin (Socialstyrelsen, 2014). Det är upp till varje enskild skola att själva 
utforma rutinen för detta.  

2.1.1 Vikten av att ha en tydlig rutin 

Ett ofta återkommande ämne i studier som behandlar professionellas inställning till 
orosanmälan av barn är rutinens utformning. Forskning visar att tillgången till en upprättad 
rutin eller handlingsplan för när och hur en orosanmälan ska göras har stor betydelse för hur 
anmälningsskyldigheten efterlevs (Akande, 2001; Bryan & Milsom, 2005; Dombrowski & 
Gischlar, 2006; Kenny, 2001). Även svenska studier pekar på detta (Cocozza, Gustafsson & 
Sydsjö, 2007).  
Det förekommer att professionella som innehar en lagstadgad anmälningsskyldighet, 
däribland skolpersonal anser att det är otydligt när en anmälan ska ske, då existerande 
lagrum inte ger tillräcklig information om detta (Bryant & Milsom, 2005; Kenny, 2001). 
Upprättandet av rutiner skulle kunna fungera som ett komplement till lagtexterna och ge 
skolpersonalen en annan slags förståelse för deras anmälningsskyldighet (Dombrowski & 
Gischlar, 2006). En bra utformad rutin beskrivs som ett viktigt verktyg för all personal på 
skolan (Bryant & Milsom, 2005).  
Akandes (2001) studie är utförd i afrikansk kontext, men kan relateras till övriga världen. 
Författaren menar att standardiserade rutiner för hur en orosanmälan ska gå till är av största 
vikt att de upprättas, och nämner uteblivna orosanmälningar som en konsekvens av 
avsaknad av rutiner kring detta. En standardiserad rutin säkerställer en högre grad av 
likatänkande bland skolans personal för när en orosanmälan ska göras, där en gemensam 
målbild minskar risken för att barn hamnar mellan stolarna (Akande, 2001). En teamkänsla 
stärker enskilda arbetstagare och arbetsgrupper i att identifiera behov av, och att våga, 
anmäla oro för ett barn (Akande, 2001; Bryant & Milsom, 2005).   
     Ett antal studier argumenterar för att upprättandet av en rutin och tydlig information till 
skolans personal avseende denna rutin ytterst är rektorns och skolledningens ansvar 
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(Akande, 2001; Dombrowski & Gischlar, 2006). Just skolans förmåga att gå ut med tillräcklig 
och nödvändig information om anmälningsskyldigheten till skolpersonalen visar sig vara 
bristfällig. Det har i en studie påvisats att även om det förekommer att skolor har upprättade 
rutiner kan dessa vara så dåligt kommunicerade till personalen att effekten av rutinen 
uteblir, det förekommer även att skolpersonal har undermålig information om när en 
orosanmälan ska göras, vilket medför att de väntar för länge med att göra en. De kan ha en 
allmän rädsla av att anmäla fel, och kan utifrån det invänta konkreta bevis såsom blåmärken 
innan en anmälan görs (Dombrowski & Gischlar, 2006; Kenny, 2001).  
     Skolan beskrivs också ha ett ansvar i att erbjuda en tillåtande miljö för sin personal i syfte 
att undvika rädsla för reprimander och att mötas med oförstående från skolledningen när en 
orosanmälan görs: Dombrowski & Gischlar (2006) uttrycker i sin artikel att en icke tillåtande 
miljö kan vara en medveten strategi från skolans håll för att de helt enkelt inte vill påvisa att 
problematik såsom barns utsatthet finns på skolan. Frihet och flexibilitet nämns som 
framgångsfaktorer i hur ett önskvärt klimat uppnås i skolan (Dombrowski & Gischlar, 2006).  
 

2.1.2 En särskilt utsedd anmälare 

Det är relativt vanligt förekommande att det på skolan finns en utsedd anmälare som står för 
samtliga anmälningar (Dombrowsky & Gischlar, 2006; Foreman & Bernet, 2000). Personal 
som känner oro lämnar uppgifter till anmälaren som sedan skriver och skickar in anmälan 
till socialtjänsten. Dombrowsky och Gischlar (2006) konstaterar i sin studie att ett sådant 
upplägg inte är optimalt då systemet med en utsedd anmälare agerar som en barriär, där ett 
minskat antal anmälningar tycks bli konsekvensen.  
Foreman & Bernet (2000) anger att något annat som talar emot rutinen med en utsedd 
anmälare är svårigheten att föra över sin oro till någon annan. En återkommande situation 
för den utsedde anmälaren är känslor av tvång att anmäla något som denne inte känner oro 
för, alternativt ett motstånd att orosanmäla för att oron inte ligger hos denne person själv. 
Att de anställda – både uppgiftslämnare och utsedd anmälare - omfattas av 
anmälningsskyldigheten gör dock att en anmälan oftast upprättas, men då på grund av rädsla 
för underlåtenhet eller reprimand snarare än en upplevd oro (Foreman & Bernet, 2000). 

2.2 Lärares relation till barnets vårdnadshavare 

 
Dombrowski och Gischlar (2006) berättar att skolpersonal ofta uppvisar rädsla att förlora 
eller förstöra sin relation till vårdnadshavare och anmäler därför inte oro. Klimatet påverkar 
skolans system och beteendet hos alla individer inom detta system - finns det en öppenhet - 
skapas en öppenhet hos personalen som får stöd och medhåll när en anmälan görs 
(Dombrowski & Gischlar, 2006). Även Akande (2001) menar att hur och när en anmälan sker 
påverkas av hur familjen och föräldrarna hanteras. 

2.3 Skolan i samverkan  
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Tidigare forskning – där studierna har omfattat rektorer och skolpersonal i USA – visar att 
relationen mellan skola och socialtjänst har en avsevärd inverkan på antalet orosanmälningar 
som görs (Zellman, 1990; Bryant & Milsom, 2005), där en dålig relation tycks påverka antalet 
anmälningar negativt. Zellman (1990) påvisar att skolpersonal och rektorer i regel är 
införstådda med deras anmälningsskyldighet, men ändå väljer att inte anmäla sin oro – även 
fast denna oro varit stark – på grund av rädsla för att deras anmälan skulle ignoreras av 
socialtjänsten. Förutom en upplevd oro för hur orosanmälan tas emot menar Bryant och 
Milsom (2005) även att skolpersonalen känner sig alienerade ifrån, och har ett lågt 
förtroende för, hur socialtjänsten bedriver sitt arbete. Detta beskrivs också som en negativ 
faktor avseende antalet inkomna orosanmälningar till socialtjänsten. Cocozza (2007) 
instämmer med att antalet anmälningar från professionella, såsom skolpersonal inte sker i 
tillräckligt stor utsträckning. Författaren hävdar att detta förfarande grundar sig i att det 
finns en rädsla hos skolpersonalen för att få en motanmälan, att inte få ett tillfredsställande 
bemötande av socialtjänsten, att inte anse sig ha tillräckliga bevis, en upplevelse av att barnet 
får tillräcklig hjälp på skolan samt att en brist på förtroende för socialtjänsten existerar.  
     En väl fungerande socialtjänst kan därmed delvis bidra till att fler känner trygghet inför att 
anmäla (Cocozza, 2007).  
     Dombrowski & Gischlar (2006) anger att en möjlig lösning till obenägenheten att anmäla 
oro kan vara att socialtjänsten börjar att arbeta aktivt för att få till ett nära samarbete med 
skolorna, och se till att nödvändig information om deras arbete når både föräldrar och 
skolpersonal. Zellman (1990) menar att rektorer utmärker sig från andra yrkesgrupper i att 
oftare be om feedback från socialtjänsten efter inlämnad orosanmälan.  
Det har utförts studier även i svensk kontext som visar att socialtjänstens arbete med att ta 
emot och utreda en orosanmälan brister, vilket antyder att också svensk skolpersonal känner 
tvivel inför att anmäla oro då det uppfattas vara onödigt (Cocozza et al, 2007). Det kan finnas 
visst fog för denna känsla då endast cirka hälften av alla orosanmälningar som inkommer 
leder till utredning (Cocozza et al, 2007; Socialstyrelsen, 2014). Som förslag för att stävja 
uppfattningen om att många orosanmälningar görs i onödan nämns en önskad ändring i 
lagen om att varje anmälan ska leda till utredning. Detta skulle minska antalet elever som 
”faller mellan stolarna” – det vill säga utsatta barn som anmäls men inte utreds – och öka 
incitamenten för lärare att orosanmäla utan att först bedöma på vilket sätt socialtjänsten 
kommer att ta emot deras anmälan (Cocozza et al, 2007).  
 

2.4 Arbetet på socialtjänsten 
Östberg (2010) och Cocozza (2007) har studerat hur svenska socialsekreterare bedömer vilka 
anmälningar som ska gå vidare till utredning och insatser. Studierna är relevanta för vår 
uppsats då de analyserar hur organisationen påverkar socialsekreterares arbete och slutligen 
det enskilda barnet/familjen. Beskrivningen av hur verksamheten i den institutionella 
organisationen formas är också överförbar på studiens huvudsakliga objekt – skolan.  
     Östbergs studie påvisar också hur socialtjänsten behandlar en inkommen anmälan, vilket 
är intressant då det illustrerar paradoxen i att anmälningsskyldiga ska orosanmäla allt som 
kan föranleda insatser från socialnämnden samtidigt som det hos socialnämnden sker en 
snabb utsortering av mindre allvarliga ärenden som finns till enbart på grund av denna 
lagtext.  
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2.4.1 Kategorisering och sortering 

 
Cocozza (2007) menar att professionella som anmäler oro för barn är grunden i social 
barnavård i Sverige, men författaren påpekar att svensk socialtjänst som genom lagstiftning 
ska garantera barns skydd dock inte uppfyller sin åtaganden. 
Då kommunernas socialtjänst lyder under ett flertal aktörer både på riksnivå och lokalnivå 
måste organisationen finna sig i att forma verksamheten utefter ett flertal krav om budget 
och verksamhetsmål. Östberg (2010) diskuterar barnavården som en institutionell 
organisation där legitimiteten idag är starkt sammankopplat med omgivningens 
förväntningar på verksamheten. Socialtjänsten har numera främst normativa mål efter vilka 
arbetet ska anpassas. Östberg konstaterar krasst att dessa normativa mål endast är löst 
sammanhängande med själva utförandet av arbetet, och att det därför fortfarande går att 
hävda att portalparagrafen i SoL är en förutsättning för socialtjänstens arbete, när det i 
praktiken snarare är regler, rutiner och policys som styr arbetet (Östberg, 2010).  
Cocozza (2007) beskriver en viktig aspekt av professionellas anmälningsskyldighet – att allt 
fler anmälningar kommer till socialtjänstens kännedom och ett tänkbart resultat av detta kan 
vara att socialtjänstens arbete blir ineffektivt. Kommunens resurser töms ut och insatser 
finns inte tillgängliga för alla typer av utsatthet (Cocozza, 2007). En väl utformad databas 
skulle bidra till att ett arbete påbörjas i syfte att följa de anmälningar där utredning inte 
inleds – i syfte att utforma utvärderingar och uppföljningar av dessa anmälningar. Även det 
faktum att en orosanmälan ser olika ut beroende på vilken kommun eller arbetsplats 
anmälningsskyldiga arbetar vid är ett problem för i vilken utsträckning som professionella 
anmäler sin oro (Cocozza, 2007).  
Östberg (2010) beskriver regler dock inte bara vara av ondo: de kan också friskriva personal 
från ansvar och svåra beslut och på så vis verka beskyddande för tjänstemän i en utsatt 
ställning. Däremot är det svårt att bortse ifrån de nackdelar som regler, policys och rutiner 
kommer med. Östberg granskar socialpolitikens och organisationens krav och mål som en 
utsorterande och kategoriserande funktion på socialsekreterarens arbete, med slutsatsen att: 
”Det tycks som om tolkningen av lagar, riktlinjer och rutiner går ut på ̊ att inleda utredning i 
så få fall som möjligt.”  
En ökande specialisering inom socialtjänsten borgar också för än fler direktiv att förhålla sig 
till vilket i sig minskar handlingsutrymmet hos socialsekreteraren att individanpassa arbetet 
och eventuella insatser. Individen blir efter en kategorisering av socialsekreteraren till en 
standardiserad klient vars problem, om de inte blir utsorterade under processen från 
anmälan till beslut om insats, ska kunna avhjälpas med en standardinsats som utformats 
efter organisationens villkor snarare än efter klientens (Östberg, 2010).    
Cocozza (2007) påpekar att en sållning sker av de orosanmälningar som kommer till 
socialtjänstens kännedom. Detta sker i skedet när en utredning ska inledas eller inte – 
författaren benämner detta som en ”gate-keeping activity” och detta påverkas i allra högsta 
grad av socialsekreterarens vida tolkningsutrymme. Den oro som inte, i lagens mening, anses 
vara befogad sållas ut. Insatser och handläggning påverkas av politiska ställningstaganden 
och ekonomiska förfarande (Cocozza, 2007).  Östberg (2010) resonerar i sin tur att ”reglerna 
blir verktyg i arbetet”.  
Som Östberg (2010) tidigare har nämnt har organisationen förväntningar på sig från 
omgivningen – vilka också är de som inkommer med orosanmälningar. Inflödet av 
orosanmälningar blir tämligen stort, då anmälningsskyldigheten säger att det som kan 
föranleda insatser från nämnden ska anmälas i kombination med omgivningens 
förväntningar på nämndens möjligheter till både akuta och preventiva insatser. Som exempel 
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nämns det höga anmälningsantalet från skolan om elever som endast verkar ha ett marginellt 
behov av stöd.  
     Kategoriseringsmakten benämns den strategi socialsekreterare får ta till för att efter bästa 
förmåga säkerställa att de barn och familjer med mest behov identifieras erbjuds insatser. 
Kategoriserings- och sorteringsprocessen går ut på att omformulera en klients problem och 
behov av insats för att passa in i en befintlig mall. Dessa mallar kan i sin tur skapa nya 
kategorier för att underlätta insorteringen av klienter. Under gången från aktualiserat ärende 
till beslut om insats sker ett flertal sorteringar av klienter, där varje insortering tar klienten 
ett steg vidare i systemet. Exempel på faktorer som kan göra ett ärende utsorterat är om (det 
av socialsekreteraren formulerade) problemet framstår som ”tillräckligt” allvarligt och även 
den upplevda känslan för om det är möjligt att hjälpa familjen påverkar chansen att ”gå 
vidare”.  
Vilken kategori klienten hamnar i – vilken byråkratisk identitet denne tilldelas - har alltså en 
direkt påverkan för om utredning kommer att inledas och om insats kommer att erbjudas. En 
tydlig tendens som kunde urskiljas i studien var att problematik som inte ses som allvarlig 
eller bedöms kräva skyddsinsatser sorteras ut i högre grad än de mer uppenbara fallen. I och 
med detta system är socialsekreterarens första uppfattning en avgörande faktor för om 
socialtjänsten inleder en utredning om barnets behov av stöd eller skydd eller inte. (Östberg, 
2010).  
 

3 STUDIENS TOLKNINGSRAM 

 
Följande avsnitt belyser bland annat begreppen organisatoriska fält och institutionella 
logiker från den nyinstitutionella organisationsteorin samt begreppet funktionell dumhet 
som är rotat i den kritiska teorin. Nyinstitutionell organisationsteori introduceras för att 
belysa en alternativ förståelse för hur skolans personal och ledning tar till sig, tolkar och 
applicerar rutiner i sitt arbete inom organisationen. Institutionella krav från omgivningen 
angående skolans anmälningsskyldighet påverkar i sin tur handlingsutrymmet hos 
personalen och skolans ledning vilket är av betydelse vid översättning av de rutiner som 
skolans ska arbeta utefter. De nyinstitutionella begreppen kan även skapa en förståelse för 
hur skola och socialtjänst agerar och samverkar i relation till varandra. Funktionell dumhet 
belyser hur den ständigt ökande mängden av styrdokument, rutiner och policys lämnar lite 
eller inget utrymme kvar till tjänstemannen att tänka själv. 
 
Utgångspunkten för vår teoretiska förståelse ligger dock i sociologerna Berger och 
Luckmanns förklaring till människans upplevelse av kunskap som objektiv. Författarnas teori 
är applicerbar då studiens resultat grundar sig i våra respondenters tankar och upplevelser 
kring deras handlingar i och med anmälningsförfarandet. Berger och Luckmann bidrar även 
med hopp om att den kunskap som ligger till grund för våra handlingar inte är konstant, det 
är hos oss som aktörer i samhället som möjligheten att skapa ny kunskap att basera våra 
handlingar på finns.  
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3.1 Kunskapens uppkomst 
Människan skapar sin egen kunskap, och med den sin egen verklighet, menar sociologerna 
Berger och Luckmann (1974). Skapandet av kunskap sker genom upprepade handlingar, som 
blir till mönster under vilka vi underkastar oss, då det har fördelar för oss i form av 
effektivare handlingsmönster och eliminerade valmöjligheter (vilket innebär en psykologisk 
lättnad). Författarna menar att det vi upplever som djupt mänskligt i själva verket är socialt 
konstruerat. Vidare menar Berger och Luckmann att denna sociala konstruktion är en 
konsekvens av det djupt mänskliga i att skapa en social ordning ur vilken våra tankar och 
drifter får kanaliseras. Genom att skapa ett system som reglerar vårt beteende undgår vi ett 
inre kaos av ostruktur och instabilitet (Berger och Luckmann, 1974).   
 
När en vanemässig handling ges en större betydelse av aktörer i en grupp – det vill säga när 
den typifieras – institutionaliseras denna handling. Institutionerna ser likadana ut och är 
öppna för alla gruppens medlemmar. Berger och Luckmann (1974) framhåller också 
historicitetens betydelse i institutionens uppkomst där de slår fast att institutionen är en 
produkt av sin historia och kan bara förstås i det sammanhang i vilket institutionen 
skapades.    
 
Genom den så kallade övergångprocessen (t.ex. överförandet av kunskap mellan föräldrar 
och barn) samt den sociala överföringsprocessen (som sker i samspelet mellan samhälle och 
människa) legitmeras slutligen institutionerna. Särskilt övergångsprocessen har en stärkande 
effekt på föräldrarna i tron om att den överförda kunskapen är objektiv, medan den i själva 
verket är konstruerat objektiv (Berger & Luckmann, 1974).  
 
En viktig slutsats i ovan förda resonemang är att vår verklighet inte baseras främst på 
objektiv kunskap, utan kunskap som vi själva skapat och som vi själva reproducerar. Denna 
insikt stärker oss i övertygelsen att handlingsmönster som långsiktigt är ineffektiva kan 
ersättas av nya handlingsmönster, av insitutioner som är skapade i en ny kontext.      

3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

 
Johansson (2006) menar att institutionella omständigheter skapar förutsättningar och 
begränsningar för organisationens utrymme att agera – i fokus hamnar därför det kulturella 
och socialt ömsesidiga beroende mellan organisation och omgivning. Författaren menar att 
lokala aktörer inte har mycket kvar av sin handlingsfrihet då omgivningens premisser och 
antaganden, i första hand från det organisatoriska fält som aktörer deltar i, påverkar vad som 
är av vikt att agera efter. Frågeställningar uppstår därmed kring uppfattningen att 
omgivningen främjar organisationer som agerar i syfte att uppnå sina mål på ett effektivt, 
rationellt och koordinerat sätt – omgivningen ställer upp institutionella krav. Genom 
nyinstitutionalismens bidrag till organisationsteorin uppfattas inte längre organisationer som 
fria att handla målinriktat och taktiskt effektiviserat gentemot omgivningen (Johansson, 
2006).   
Johansson (2006) berättar vidare om institutionaliseringen som en social process där regler 
om vad som är acceptabla sätt att agera på får en inverkan på organisationen och dess 
inordnande till institutionella anspråk som tar sin början då politiska beslut fattas, lagar 
tillämpas, normer uppstår och opinioner bildas. En viktig tillgång för organisationen är den 
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legitimitet som erhålls när anpassning sker utefter de institutionella reglerna trots att detta 
sätt att arbeta inte kan påvisas vara det bästa sättet (Johansson, 2006).     
Johansson (2006) påpekar att det nytänkande som förs in i ett organisatoriskt fält, på grund 
av effektivitet och uppgiftsrelaterade orsaker får en prägel av institutionell karaktär då 
utförandet blir en självklarhet – det bidrar till den eftertraktade legitimiteten. Grape (2006) 
fortsätter att beskriva organisatoriska fält där avgränsningen inom fältet sätter upp ramar för 
hur en organisation ska agera, vad som bör och inte bör ske. Författaren beskriver dessa 
ramar som institutionella logiker som blir sanna inom organisationen – inom just det 
institutionella sammanhanget. En kollision av två institutionella logiker kan ske när de möts 
och det existerar olika åsikter om respektive organisations arbete och insatser – 
institutionella logiker kan skapa en förståelse för de konflikter som kan uppstår när två olika 
organisationer samverkar trots att regler och målsättningar skiljer sig åt. Författaren anser 
att det är eftertraktat hos offentliga aktörer att arbeta i nätverk – att samverka – det är 
dessutom enligt lag påbjudet. Det är av vikt att verksamhetsdomäner eller funktionsgränser 
– det område som aktörer anser att de ska samverka kring och respektive organisation gör 
anspråk på - blir tydligt avgränsade så arbetet kan ske så effektivt som möjligt. När 
samverkan inte fungerar optimalt kan det bero på att det inte finns en integration – en 
konsensus - mellan olika aktörer, till exempel om organisatoriska aktörer agerar med olika 
syften (Grape, 2006).  
Johansson och Grape (2006) anser att processen av integration mellan olika organisationer 
är utslagsgivande för om rivalitet mellan domänanspråk medför en domänkonsensus eller en 
domänkonflikt. Grape (2006) tar även upp den vertikala integrationen där inriktningen 
riktas mot inomorganisatoriska relationer mellan ledare och personal i olika delar av 
organisationens hierarki. Dessa olika aspekter av integration kan skapa förståelse för 
skiljaktigheter (Grape, 2006).  

3.3 Funktionell dumhet  
Begreppet funktionell dumhet (Alvesson & Spicer, 2016) är rotat i den kritiska teorin, och 
avser såväl företag som institutionella organisationer. Utgångspunkten är hur olika ledningar 
tappar fokus från deras organisations kärnverksamhet. Istället riktas fokus mot hur 
inspektioner ska klaras av fläckfritt och hur deras varumärke ska bli mer attraktivt. 
Begreppet är överförbart på offentliga verksamheter som skola och socialtjänst. 
Själva dumheten i funktionell dumhet kan dels syfta till hur den ständigt ökande mängden av 
styrdokument, rutiner och policys lämnar lite eller inget utrymme kvar till tjänstemannen att 
tänka själv. Den kan dels syfta på ledningens reaktion när brister i verksamheten 
uppmärksammats – att implementera än fler styrdokument för tjänstemän att förhålla sig 
till. Bristen på reflektion och kritiskt tänkande är två av grundbultarna som möjliggör 
funktionell dumhet. En verksamhet som präglas av funktionell dumhet kan fungera bra på 
kort sikt (därav funktionell dumhet), men på lång sikt skadas organisationen av detta.  
En oförståelse för tjänstemännens arbetsuppgifter från ledningstoppen är en bra grogrund 
för funktionell dumhet, lika så en ökad specialiseringsgrad hos de anställda. Inom offentlig 
verksamhet blir funktionell dumhet främst till på en strukturell nivå. Offentliga 
verksamheter är sårbara i och med förvaltningarnas uppdrag och uppbyggnad där riks- och 
lokalpolitiker styr tjänstemännen – gräsrotsbyråkraterna (Alvesson & Spicer, 2016). Med 
gräsrotsbyråkrater avses den personal som arbetar inom offentlig förvaltning närmast 
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klienterna, det är de som ytterst praktiserar de lagar och regler som blir bestämda från högra 
instans.   
 

3.4 Tolkning av orosanmälan ur ett juridiskt perspektiv 
I en ramlag som Socialtjänstlagen lämnas rum för tolkning av hur lagrummen faktiskt ska 
praktiseras. Kommuner och andra berörda aktörer kan alltså tolka och praktisera samma 
lagrum på olika sätt utan att det nödvändigtvis strider mot lagen. Däremot kan utförandet 
strida mot lagens intentioner. För att utröna intentionen med dels lagrummet 14:1 SoL, och 
dels så kallade förhandsbedömningar har tolkningar av hur lagen ska tillämpas samlats in.   
Nedan följer Justitieombudsmannens praxisskapande beslut och yttranden samt 
Socialstyrelsens råd och beskrivningar som riktar sig till de som arbetar med, och omfattas 
av, de aktuella lagrummen om orosanmälan och förhandsbedömningar.     

3.4.1 Rättsliga och reglerande texter om 14:1 SoL 

Utifrån de texter som finns att tillgå om det personliga ansvaret för en orosanmälan enligt 14 
kap. 1 § SoL presenteras här en sammanfattning med slutsatsen att det rent juridiskt är 
möjligt att en orosanmälan uteblir fastän oro finns. En av texterna som använts till 
sammanfattningen är ett beslut från Justitieombudsmannen (JO). Beslutet finns att tillgå på 
JO:s hemsida, där publicerade beslut motiveras så här: Huvudsyftet med att webbpublicera 
JO-beslut är att ge vägledning i hur lagen bör tolkas – att skapa praxis. På webbplatsen 
publiceras därför inte alla beslut utan endast de som bedöms vara av särskilt intresse. 
En annan relevant informationskälla i hur anmälningsskyldigheten ska uppfyllas är den 
handbok som Socialstyrelsen gett ut. Socialstyrelsen uppger att: Informationen utgår främst 
ifrån lag, förarbeten, rättsfall och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om 
anmälningar (Socialstyrelsen, 2014).  
Även en annan informerande text om anmälningsskyldigheten utgiven av Socialstyrelsen har 
använts, tillsammans utgör dessa två källor en kunskapsbas om hur anmälningsskyldigheten 
ska tolkas och införlivas för de som omfattas av denna plikt.  
En kompletterande källa är ett betänkande från Statens offentliga utredningar (SOU) som 
sakligt presenterar gällande rätt för anmälningsförfarandet enligt 14:1 SoL.   

3.4.2 Anmälningsskyldigheten 

Socialstyrelsen är i sin handbok för anmälningsskyldiga tydliga med att 
anmälningsskyldigheten är personlig. I handboken framkommer det också tydligt att 
grunden för när en anmälan ska ske är när den anmälningsskyldige känner en oro. 
Socialstyrelsen menar att om du får andrahandsuppgifter om ett barn som misstänks fara illa 
kan det ligga till grund för en anmälan, men bara om det i och med detta uppstått en oro hos 
dig (Socialstyrelsen, 2014).  
Utan att gå in närmare på om det är lämpligt eller inte att någon annan gör en anmälan åt dig 
konstateras alltså anmälningsskyldiga har ett personligt ansvar att se till att en anmälan görs. 
Intressant i detta konstaterande är JO:s yttrande i dnr 4755–2012 om en rektors 
underlåtenhet att göra en anmälan. JO riktar allvarlig kritik till rektorn som försenade en 
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orosanmälan med ett år och fem månader, medan de lärare som först fattade oro för eleven 
ifråga klarade sig från kritik:  
 

Mot bakgrund av skolans rutin finns det däremot inte anledning att kritisera någon av de 
tjänstemän som vidarebefordrade flickans uppgifter till rektorn. I sammanhanget vill jag 
dock framhålla att anmälningsskyldigheten gäller såväl myndigheter som anställda hos 
myndigheter (JO, dnr 4755–2012). 

 
Det kan uppfattas som dubbla budskap då det i praktiken alltså verkar vara, tvärtemot 
Socialstyrelsens uppgifter, men enligt JO:s tolkning av lagen, möjligt att delegera sin 
anmälningsskyldighet till sin arbetsledare. I handboken refererar dessutom Socialstyrelsen 
till just detta JO-beslut, men väljer i sin text att bortse från att JO ”friade” lärarna från 
ansvar.  
I SOU 2009:68 benämns i kapitlet om gällande rätt också anmälningsskyldigheten som 
personlig, men att en myndighet kan ha som rutin att låta en ”person i arbetsledande 
ställning” stå som anmälare på de orosanmälningar som görs. Även i denna text tydliggörs att 
ansvaret för att en anmälan görs inte fråntas i och med möjligheten att låta en annan person 
göra anmälan. För att ytterligare markera att en anmälan ska göras vid oro står det också i 
Socialstyrelsens handbok att:  
 

Den som inte anmäler, trots att han eller hon är skyldig att göra det, riskerar att ställas till 
ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken, BrB.43 En förutsättning för det är att 
underlåtenheten har samband med myndighetsutövning (Socialstyrelsen, s. 21, 2014). 

Då det alltså kan vara brottsligt att inte anmäla rekommenderar Socialstyrelsen att det på 
arbetsplatsen upprättas rutiner och erbjuds stöd och rådgivning från till exempel 
arbetsledare eller andra till den som funderar på att anmäla, ska anmäla eller har anmält 
(Socialstyrelsen, 2014).  
     I JO-beslut dnr 4755–2012 kritiseras rutinen på den aktuella skolan, och skolan förutsätts 
ändra på sina rutiner så de stämmer bättre överens med lagstiftarens intentioner. Då JO 
också i beslutet ”samtidigt vill framhålla” att anmälningsskyldigheten gäller ”såväl 
myndigheter som anställda hos myndigheter” kan detta tolkas som att JO helst ser att 
anmälan görs personligen av den som känner oro, men också att det med ”lagstiftarens 
intentioner” kan syftas på att en orosanmälan ska göras genast.  
 

3.4.3 Förhandsbedömning avseende barnavårdsutredning 

En barnavårdsutredning upplevs ofta som integritetskränkande för den familj det gäller 
(Skau, 2007). Dessutom tar en utredning mycket resurser i anspråk då den kräver många 
arbetstimmar från handläggaren – alltså en personal-, och i grunden därför en, ekonomisk 
fråga. En förhandsbedömning är som namnet antyder just en bedömning som görs för att 
inte ”onödiga” utredningar ska startas. För att värna integriteten hos det anmälda barnet och 
dennes familj är det bestämt att under förhandsbedömningen får kontakt endast tas med 
familjen ifråga samt anmälaren.  I 11 kap 1 § SoL står att läsa om den inledande 
skyddsbedömning som ska göras omedelbart när en orosanmälan enligt 14:1 SoL inkommit 
till nämnden. 
     Ordet förhandsbedömning nämns inte i lagtexten, men ska alltid göras innan beslut om 
utredning ska startas (Socialstyrelsen, 2014). 
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Även till detta avsnitt har JO-beslut samt Socialstyrelsens handbok använts som 
informationskällor för hur praktiserandet av lagrummet ska gå till.  

3.4.4 Kontakter i samband med förhandsbedömning 

Det finns ett antal webbpublicerade JO-beslut där JO refererar till ärende med diarienummer 
4218–1994 ifråga om vilka uppgifter som får inhämtas till en förhandsbedömning. JO 
kritiserar där en socialnämnd för att ha missuppfattat regelverket kring 
förhandsbedömningen: 
Om nämnden anser att en anmälan inte bör föranleda ett ärende hos nämnden, bör inte 
heller några utredningsåtgärder vidtas. Som en utredningsåtgärd anses inhämtande av 
uppgifter. Härmed avses inte enbart inhämtande av t.ex. läkarintyg utan även uppgifter från 
enskilda. De åtgärder som vidtogs i förevarande fall – kontakter med en anhörig och 
barnavårdscentralen – innebar således att en utredning inleddes.  

I Socialtjänstens (2014) handbok för anmälningsskyldiga framkommer det också tydligt att 
inom ramen för en förhandsbedömning finns inte utrymme att ta kontakt med andra än 
vårdnadshavarna och det anmälda barnet samt den eller de som gjort anmälan.  
Under förhandsbedömningen står det Socialtjänsten fritt att ta kontakt med dessa ovan 
nämnda för att inhämta kompletterande uppgifter, men också för att kalla parterna på ett så 
kallat anmälningsmöte (enligt 14:1a SoL). Syftet med ett sådant möte är att ”ta tillvara 
anmälarens engagemang och kompetens” och att ”uppmärksamma barnets situation” 
(Socialstyrelsen, 2014). Mötet är frivilligt, men enligt lagtexten bör ett möte erbjudas om det 
är lämpligt (2012:776).    
Det saknas information från Socialstyrelsen om huruvida den som kallar till ett 
anmälningsmöte ska kalla rektorn – som står som anmälare – eller den lärare som känt oro, 
och också bör vara den som man vill ”ta tillvara engagemang och kompetens” ifrån.   
I avsnittet gällande rätt i SOU 2009:68 slås det också fast att socialsekreteraren, under 
förhandsbedömningen, endast får kontakta anmälaren och den berörda familjen. 
Utredningen drar också slutsatsen att det finns stora skillnader mellan olika socialkontor i 
hur förhandsbedömningar hanteras. Framförallt skiljer det sig i hur omfattande kontakten 
med familjen är.  
En orsak till att ärenden handläggs olika tros vara socialnämndernas struktur, där många 
kommuner väljer att ha en mottagningsenhet dit orosanmälningar inkommer. Det blir då 
denna enhets ansvar att utföra den omedelbara skyddsbedömningen samt 
förhandsbedömningen. Utan att ange specifika orsaker varför menar utredningen att det 
finns en ”obenägenhet att lämna över” ärendet vidare till socialsekreterare som då får utföra 
utredningen (SOU 2009:68).  

3.4.5 Förhandsbedömning som en del av processen i barnavårdsärenden    

För att öka trovärdigheten och förståelsen kring orosanmälan nämner utredningen främst två 
faktorer som kan påverka; tiden för en förhandsbedömning samt förutsägbarheten. Dagens 
14 dagar är en maxgräns för inom vilken en förhandsbedömning bör vara påbörjad och leda 
till beslut om utredning ska inledas eller ej, med 14 dagar menas alltså inte att det är så lång 
tid en förhandsbedömning bör hålla på. Om tiden för förhandsbedömningen inte är väldigt 
begränsad finns en risk att både anmälare och berörd familj uppfattar att oron inte tas på 
allvar, om nu anmälare kommer att få information huruvida utredning har inletts eller ej.  
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     Det finns brister i förutsägbarheten för när en orosanmälan kan komma att göras. Dessa 
brister grundar sig främst i en allmän okunskap om vad anmälningsskyldigheten innebär, 
men också hur en oro ska bedömas. En mer likvärdig bedömning är viktig både för 
allmänhetens tilltro till systemet samt ur rättssäkerhetsperspektiv (SOU 2009:68). 

4 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Studien intar en epistemologisk kunskapssyn där vi utgår ifrån ett empiristiskt synsätt för att 
komma åt erfarenheterna av våra respondenters verklighet (Bryman, 2011). Data har 
insamlats utifrån kvalitativ metod där både telefonintervjuer och en semistrukturerad 
intervju har använts i kontakten med de yrkesutövare som är intressanta för studien: 
rektorer och socialsekreterare. Genom sökandet i databaser har tidigare forskning inhämtats. 
Vi har även inhämtat olika officiella dokument rörandes rutiner och lagrum. Nedan ges en 
beskrivning av hur vi har gått tillväga.  
 
Insamlandet av empiri skedde i tre steg: 1) insamling av rutiner; 2) telefonintervjuer med 
rektorer; 3) semistrukturerad intervju med socialsekreterare; 4) dokumentanalys. Nedan 
kommer vi på ett detaljerat sätt att beskriva de olika stegen. 
 

4.1 Litteratursökning 

 
För att få en översikt av befintlig forskning på ämnet gjordes en genomgång av vetenskapliga 
artiklar i databaserna Social services abstract och Eric. Vi sökte i huvudsak efter artiklar som 
behandlar följande tre områden; orosanmälningar i skolan, social barnavård samt barn som 
far illa. Samtliga artiklar som vi använt oss av är referensgranskade. I vårt sökande efter 
lämplig tidigare forskning har vi också haft hjälp av att undersöka de källor som refererats till 
i intressanta artiklar, vilket lett oss till ytterligare material till tidigare forskning. I databasen 
ArtikelSök har två svenska avhandlingar hittats, som båda presenterar forskning som delvis 
rör denna studies område, och som dessutom gjorts i svenska förhållanden. 

4.2 Inhämtande av dokument 

 
En del av empirin består av officiella dokument som upprättats av statliga och kommunala 
myndigheter. Dokument kan vara en värdefull datakälla, men för att studien ska hålla god 
kvalitet finns ett antal kriterier för dokumenten att leva upp till, som anger dokumentens 
duglighet. Dessa fyra kriterier bör beaktas i bedömningen för om ett dokument är lämpligt 
eller inte: äkthet/autenticitet, trovärdighet, representativitet och mening (Bryman, 2011), 
dessa diskuteras under rubriken Analys av insamlade dokument.   
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4.2.1 Inhämtandet av kommunens rutindokument avseende orosanmälan  

Då ett flertal skolor uppger att de använder sig av kommunens egna upprättade rutin har 
också denna tagits in som hjälp för att förstå hur anmälningsskyldigheten hanteras (se bilaga 
B). Rutinen fick vi efter kontakt med författaren till dokumentet. 

4.2.2 En översikt av aktuella lagtolkningar  

Ett flertal källor var intressanta i sökandet efter hur (för studien) relevanta lagrum ska tolkas. 
Socialstyrelsen, Statens offentliga utredningar och Justitieombudsmannen1 har tillsammans 
ett flertal publicerade och lättillgängliga dokument som var till hjälp för att förstå lagens 
intentioner. Dessa tre aktörer bedömde vi var mest relevanta som informationskällor då de 
har ett viktigt uppdrag i att kommunicera lagtolkningar till allmänhet och yrkesutövare. 
Socialstyrelsens handbok är framtagen med syftet att informera främst offentliganställda 
(däribland lärare och socialsekreterare) hur de ska leva upp till anmälningsskyldigheten.  

4.2.3 Analys av insamlade dokument 

En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på de insamlade dokumenten, vilket innebär att vi 
först tematiserat innehållet. Dokumentens innehåll analyserades sedan för att kunna 
kategoriseras rätt. De teman som innehållet analyserats utifrån är i tolkningen av juridiken; 
rektorns roll, lärarnas ansvar samt vad som ryms inom ramen för en förhandsbedömning. 
När det gäller skolors rutiner för orosanmälan har vi analyserat utifrån teman som; vem står 
som anmälare och när ska anmälan göras. 
 
I tolkandet av officiella dokument av dessa slag bör man ägna en tanke åt vad texternas 
upphovsmän ville uppnå med dokumenten, samt till vilka de är skrivna för (Bryman, 2011). 
Det är med försiktighet vi tolkar dokument som någon verklighet; de anger kanske snarare 
hur upphovsmännen vill att det ska se ut (Bryman, 2011), något vi tagit i beaktande särskilt 
gällandes upprättade rutiner för orosanmälan – både skolornas upprättade rutiner samt 
kommunens motsvarighet. Det kan också relateras till de kriterier som Bryman (2011) tar 
upp, där ett av kriterierna – trovärdigheten – kan ifrågasättas. Dessutom brister skolornas, 
och kommunens, dokumenterade rutiner i viss mening i meningsfullhet, då de insamlade 
rutinerna inte är tillräckligt tydliga, utan lämnar ett visst utrymme för tolkning kring 
tillvägagångssättet i vissa situationer. De två kvarvarande kategorierna; autenticiteten – om 
dokumentet är äkta - och representativiteten – vad gäller den kategori dokumentet tillhör 
(Bryman, 2011) – bedömer vi vara uppfyllda.  
 
Vi menar att syftet med dokumenten som beskriver tolkning av lagen är att förmedla en bild 
till beslutsfattare, rättsväsende och medborgare av hur lagar ska förstås och tolkas. Det är 
svårt att se att det skulle finnas något egenintresse hos riksdag och regering (JO:s, SOU:s, 
och Socialstyrelsens uppdragsgivare) av att inte leva upp till de fyra kriterierna. 
Autenticiteten bedöms vara klanderfri, såväl som representativiteten. Som konstateras under 

                                                
1 SOU presenterar på regeringens uppdrag gällande rätt, vilket innebär att ansvariga för utredningen 
har låtit juridiskt sakkunniga uttala sig om specifika lagrum, däribland 14:1 SoL samt 
förhandsbedömningar vid barnavårdsärenden. Justitieombudsmännen arbetar på uppdrag av 
Riksdagen i syfte att kontrollera att lagen tillämpas på korrekt sätt av exempelvis offentliga tjänstemän 
och domstolar. JO-beslut ger därför klara besked av hur lagen faktiskt ska tolkas. 
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rubriken för juridiska tolkningar finns en del otydligheter i frågan om vem som bär ansvar 
för att en orosanmälan görs, särskilt i fall där skolan som myndighet är att betrakta som en 
anmälare. Dokumentens tolkning av den lagstadgade personliga anmälningsskyldigheten 
som föreligger hos anställda är i behov av ett förtydligande, varför vi menar att 
trovärdigheten och meningsfullheten till viss del brister.  
 

4.3 Val av metod 

 
Frågeställningar, antal respondenter, tidsaspekt samt respondenternas tillgänglighet är 
faktorer som legat till grund för den metod som har valts till datainsamlingen från de 
professionella som studien rör – rektorer och socialsekreterare. De intervjudata som samlats 
in har behandlats utifrån en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken hjälper oss att förstå 
exempelvis ett visst agerande, snarare än att enbart begripa att det förekommer (Thurén, 
2007). Målet har varit att förstå respondenternas arbetssätt och kunna sätta det i relation till 
vad som framkommit i tidigare forskning, samt teoriavsnittet.  
 
Eftersom att det inte är stadgat i lag hur skolornas rutiner kring en orosanmälan ska se ut 
antar vi att dessa skiljer sig åt mellan undersökningskommunens olika skolor. Vi har därför 
för avsikt att undersöka de förekommande rutinerna hos kommunens samtliga skolor. 
Socialtjänstens mottagningsfunktion har däremot en reglerad handläggningsprocess och vi 
avser därför inte att intervjua alla mottagningens socialsekreterare då mottagningskontoret 
ju har samma rutin oavsett socialsekreterare. Däremot kan det vara så att socialsekreterarna 
hanterar rutinen olika, varför flera respondenter än en är önskvärt.  
  

4.3.1 Telefonintervjuer 

Då antalet rektorer som skulle kontaktats var bestämt till 44 stycken, baserat på det faktiska 
antalet grundskolerektorer i undersökningskommunen, behövdes det uppenbarligen en 
datainsamlingsmetod som inte tog lika mycket tid i anspråk som en traditionell kvalitativ 
intervju. En utmaning var att hitta en metod som inte bara var lämpligt med syfte och 
frågeställningar – utan även respondenterna, då de visade sig ha ett mer fullspäckat 
arbetsschema än vi först antog att de skulle ha.  
 
Telefonintervjuer är särskilt bra i jämförelse med traditionella intervjuer – där man träffas – 
då intervjupersonerna är svåra att få tag på. Det finns också belägg för att respondenternas 
svar inte skiljer sig nämnvärt om de intervjuas via telefon eller i direkt möte med 
intervjuaren (Bryman, 2011). En nackdel med just telefonintervjuer är att paraspråket kan gå 
förlorat. Vi bedömde ändock att kortare semistrukturerade telefonintervjuer som metod var 
lämpligast utifrån tidsaspekten (ibid.).  
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4.3.2 Semistrukturerad intervju 

Valet av intervjumetod i mötet med socialsekretaren föll på semistrukturerad intervju. Det är 
en metod som passar bra för studien i det hänseende att vi vill söka förståelse för hur 
socialsekreterare arbetar och efter vilka premisser de fattar beslut å nämndens vägnar. 
Kvalitativa intervjuer av detta slag möjliggör detta genom att respondenten är med och styr 
åt vilket håll intervjun går; en kvalitativ intervjuguide är flexibel och gör det möjligt för 
respondenten att tänka fritt och ge mer detaljerade svar (Bryman, 2011).  

4.4 Datainsamling och genomförande 
Alla intervjuerna ägde rum under tre (efter varandra följande) veckor. Samtliga respondenter 
deltog i intervjuerna under sin ordinarie arbetstid och svarade i egenskap av sin profession. 
Till vår vetskap var det ingen annan än intervjuaren och respondenten som närvarade under 
intervjuerna. Respondenterna var för oss okända personer. Risken för social önskvärdhet är i 
och med detta något reducerad, om än inte helt frånvarande förstås.  

4.4.1 Rektorer 

Till telefonintervjun utformades en intervjuguide (se bilaga C). Då en telefonintervju inte 
rekommenderas pågå särskilt länge (Bryman, 2011) samt den korta tiden som fanns att nyttja 
var tidsaspekten central i skapandet av intervjuguiden. Kvalitativa frågor varvades med 
kvantitativa frågor. En del av de kvalitativa frågorna genererade något längre resonemang, 
vars innehåll besvarade ett flertal av frågorna på intervjuguiden. Både längre och kortare svar 
passade därför vår intervjuguide, och vi bedömer att vi inte har något inre bortfall. 
Telefonkontakten föregicks inte av någon annan kontakt; rektorerna blev informerade om 
studiens syfte och författare och blev sedan tillfrågade om de ville och kunde delta i 
telefonintervju där och då, eller om de ville boka in en tid för detta. Ungefär hälften av 
rektorerna bokade en senare telefontid, vi uppfattade dock inte att de var mer förberedda och 
inlästa på ämnet än de som kunde delta i intervjun under första telefonsamtalet. Av antalet 
rektorer i urvalsgruppen deltog totalt 25 stycken (58%) i en telefonintervju. Det stora externa 
bortfallet berodde dels på att ett visst antal (tio stycken) rektorer inte svarade på varken mail 
eller telefon, och dels på att fem stycken av de rektorer som vi lyckades kontakta avböjde 
deltagande på grund av tidsbrist. Två skolor – med samma ledning – avböjde av principiella 
skäl, då de ”inte medverkar i undersökningar av detta slag”. Ytterligare två rektorer avböjde 
med motiveringen att de var för nya i sin anställning för att vilja uttala sig om ämnet.  
 

4.4.2 Socialsekreterare 

 
Ett antal missivbrev (se bilaga D) lämnades till det aktuella kontorets reception. Dessa brev 
vidarebefordrades sedan till enhetschefen som delade ut breven på ett möte nästkommande 
vardag, ett möte där samtliga socialsekreterare som föll inom urvalsgruppen var menade att 
närvara på. Efter att detta möte ägt rum blev vi kontaktade av en socialsekreterare som 
kunde delta i en intervju.  
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Till intervjumomentet hade en intervjuguide förberetts (se bilaga D). Intervjuguiden bestod 
av öppna frågor, detta i syfte för att främja respondentens möjligheter att ge uttryck för egna 
upplevelser och formuleringar (Bryman, 2011).   
     Intervjun ägde rum i ett konferensrum på respondentens arbetsplats. Samtalet spelades 
in, efter samtycke från respondenten. Under intervjun användes frågorna från 
intervjuguiden, som består av öppna frågor med uppföljande samt sonderande frågor. En 
semistrukturerad intervju med öppna frågor som åtföljs av uppföljningsfrågor och 
sonderande frågor anger Bryman (2011) möjliggöra för en intervju där respondenten får tala 
relativt fritt om ett ämne, men där också intervjuaren tillåts styra samtalet i fråga om 
samtalsämne och ställa frågor som kan ge ett mer fördjupande eller detaljerat svar.  

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Här följer en beskrivning av våra valda analysmetoder. Intervjuns utformning samt antal 
deltagande påverkade valet av analysmetod.   

4.5.1 Tematisk analys och framework 

Under telefonintervjuerna med rektorerna bedömdes att en inspelning vore överflödigt. 
Rektorernas svar antecknades istället löpande under intervjuns gång, detta gjordes utan 
problem då intervjuerna var korta – i genomsnitt 15 minuter – och de flesta av svaren var 
relativt kortfattade. Valet att inte spela in telefonintervjuerna kan visserligen ha medfört att 
information förlorades. I samband med att en sammanfattning av intervjun skickades ut till 
varje respondent uppmanades respondenterna därför att komplettera svaren om något 
saknades.  
  
När samtliga telefonintervjuer var avklarade strukturerade vi upp svaren för att få en 
överskådlig syn på vilka huvuddrag som kunde urskiljas i rektorernas svar. Detta gjordes 
med en sortering av intervjuguidens 13 frågor, som sedan tematiserades i syfte att få till ett 
färre antal kategorier. Intervjuerna sammanställdes i sex teman/kategorier: vem står som 
anmälare, har skolan en egen rutin, informeras personalen om rutinen, för- och nackdelar 
med rutinen, kontakten med föräldrar, kontakten med socialtjänsten.  
 
Kategorisering är ett steg i Framework-metoden; där teman och subteman identifieras för att 
hantera data (Bryman, 2011). Genom detta tillvägagångssätt kunde vi snabbt se hur väl 
skolornas rutiner och rektorers tankesätt stämde överens med varandra.  
     Kategoriseringen skedde efter de bakomliggande teman vi kunde urskilja i vår insamlade 
data (Bryman, 2011). Tanken med att först kategorisera är att främja objektiviteten när vi 
sedan analyserar innehållet. Finns det kategorier att förhålla sig till i analysen minskar 
påverkan av personliga tyckanden och tänkanden kring intervjusvaren (ibid.). 
     Kategoriseringen är även hjälpsam då vi är två stycken som analyserat innehållet då  
risken för oliktänkande minskar i och med en kategorisering av innehållet, så kallad 
interbedömarreliabilitet (ibid.).  
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4.5.2 Transkribering 

Intervjun med socialsekreteraren spelades – efter samtycke från respondenten – in för att 
sedan transkriberas, vilket vi ansåg var närmast ett måste då vi förstod att intervjun skulle 
pågå under minst en timme, och det är stor risk att delar av intervjun annars skulle gå 
förlorade. Transkriberingen minskar risken att vi omedvetet redogör för våra formuleringar 
snarare än intervjupersonens faktiska formuleringar, risker som också Bryman (2011) 
nämner ifråga om transkriberingens fördelar.  
 
Syftet med transkriberingen var att göra en innehållsanalys snarare än en språkanalys, varför 
det i transkriberingen utelämnades pauser, suckanden, tvekanden och dylikt. Detta behövdes 
inte för att kunna analysera materialet vidare.  
     Materialet som transkriberingen gav upphov till låg sedan till grund för den kodning som 
gjordes för att kunna ställa resultatet från denna intervju i relation till resultatet från 
telefonintervjuerna. Kodningen utgick alltså från tidigare nämnda teman som identifierats 
under intervjuerna med rektorerna. Efter transkriberingen raderades ljudupptagningen.  
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4.6 Etiska överväganden 

 
Då personliga upplevelser och reflektioner samlats in från enskilda yrkesutövare är det 
viktigt att dessa uppgifter hanteras på rätt sätt. Både i kontakten med rektorer och med 
socialsekreterare har vi haft för avsikt att uppfylla de forskningsetiska principerna som 
forskningsetiska rådet har publicerat.  
     De forskningsetiska principerna finns sammanfattade som fyra krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
Inför intervjun med socialsekreteraren skrevs ett missivbrev (se bilaga D) där vi informerade 
respondenten om vilka vi är och vad vi har för syfte med vår studie. I missivbrevet stod även 
att läsa att deltagandet är frivilligt samt att respondenten är och förblir anonym. 
Respondenterna informerades också om att studien enbart kommer att användas för 
vetenskapligt syfte. 
 
Tillvägagångssättet för telefonintervjuerna såg annorlunda ut; där lästes missivbrevet (se 
bilaga C) muntligt för rektorerna. Innehållet var detsamma som missivbrevet till 
socialsekreterarna, men något förenklat uttryckt då vi bedömde att det var till fördel för 
respondenterna.  
     Efter genomförandet av intervjuerna mejlade vi rektorerna en sammanfattning av 
intervjun i syftet att respondenterna ska avgöra om vi tolkat deras svar rätt. De fick även 
missivbrevet i skriftlig form också, för att minimera risken att all information inte 
uppfattades under telefonsamtalet. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultat från samtliga intervjuer, samt en sammanställning av de 
dokument som inhämtats. Resultatet analyseras i relation till tidigare forskning, och till viss 
del även de juridiska tolkningarna. 
För läsbarhetens skull kommer rektorerna refereras till som R1 osv. i syfte att hålla isär deras 
olika citat och formuleringar som analysen främst utgår ifrån.  

5.1 Anmälan, anmälningsplikt och rutiner   
I följande avsnitt presenteras resultat och analys från telefonintervjuerna som uppförts med 
rektorerna samt intervjun med socialsekretareren. Resultat och analys kommer att 
presenteras genom olika teman som har tagits fram genom svaren vi erhållit från 
intervjufrågorna i relation till tidigare forskning. Resultat från den semistrukturerade 
intervjun med en socialsekreterare redovisas som en direkt kommentar till de upplevelser 
som rektorerna beskriver. För att ge en överskådlig blick av rektorernas svar presenteras en 
sammanfattning inledningsvis i tabellform.   
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5.1.1 Tabell – Översikt av telefonintervjuer 

Tabell 1: Översikt av svar från telefonintervjuerna  

 
 
Skol
a 

Finns 
rutin 
Ja/Nej 
 

Typ av rutin 
(K=kommunens; 
E=egen utvecklad 
rutin på skolan) 

Personalen tar del 
av rutinen varje år 
(VÅ); vid 
nyanställning (NA); 
Aldrig (A). 

Rektorn står alltid 
som anmälare (R); 
lärare som 
anmälare (L); både 
Rektor och lärare 
(R&L) 

Oron 
bedöms 
först hos 
EHT 
Ja/Nej  

Rektorns kontakt med 
socialtjänsten efter 
anmälan och 
anmälarmöte;  
Alltid/Ibland/Aldrig 

1 Ja K NA R Nej Aldrig 
2 Ja E NA R Ja Ibland 
3 Ja E NA R Nej Aldrig 
4 Nej - Aldrig R&L Ja Aldrig  
5 Nej - Aldrig  R&L Ja Ibland  
6 Nej - NA R Ja Aldrig  
7 Ja K Aldrig  R Ja Aldrig  
8 Ja K VÅ R&L Ja Aldrig  
9 Ja E VÅ  R Ja Ibland  

10 Nej - Aldrig  R&L Ja Ibland  
11 Ja K VÅ  R Ja Aldrig  
12 Ja K Aldrig  R Nej Ibland  
13 Ja E NA R Ja Ibland  
14 Ja K NA R Nej  Ibland  
15 Nej - Aldrig  R Ja Aldrig  
16 Ja E NA R Ja Aldrig 
17 Ja E NA R Ja Aldrig 
18 Ja E NA R&L Nej Aldrig  
19 Ja E NA R Ja Aldrig 
20 Ja E NA R&L Ja Ibland  
21 Ja K           NA R&L Ja Ibland 
22 Ja K Aldrig  R Ja Ibland  
23    Ja              E        Aldrig            R Nej  Aldrig  
24    Ja              E             NA           R Ja Aldrig 
25    Ja              K         Aldrig            R Ja Ibland  
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5.1.2 Skolpersonalens behov av rutiner avseende anmälan om oro för barn  

Resultatet påvisar att mer än hälften av rektorerna uppger att de har en upprättad rutin på 
skolan. Det framgår att de rektorer som har en rutin på skolan, i flertalet fall använder sig av 
den rutin som kommunen upprättat och som, enligt rektorerna, finns tillgänglig på 
kommunens webbsida. Av de tillfrågade var det 25 % som ansåg att det inte fanns en rutin på 
skolan. Vi har efter kontakt med ansvariga på kommunen, funnit att den rutin som rektorer 
hänvisar till inte längre finns tillgänglig. Alltså får även de skolorna som uppger att de 
använder sig av kommunens rutin (9 st.) anses vara utan rutin.  
Vid frågor om hur personalen på skolan tagit del av rutinen uppger ett fåtal av rektorerna att 
deras medarbetare tar del av rutinen varje läsårsstart eller att rutinen förmedlas till 
personalen vid nyanställning. Mer än hälften av rektorerna berättar att personalen inte tar 
del av rutinen. Akande (2001) skildrar rektorns ansvar - att se till att samtliga medarbetarna 
har tillräcklig information och kunskap om rutiner. Genom en tolkning av resultatet kan vi 
konstatera att rutinen i låg grad uppdateras i personalgruppen och att rutinen inte alls 
kommer personalen tillhanda, vilket Dombrowski & Gischlar (2006) konstaterat är tämligen 
vanligt förekommande.  
 
Skolpersonal som inte känner till rutinen för orosanmälan tenderar att inte anmäla i lika hög 
grad som om de hade informerats om den, visar forskning i föregående avsnitt. Vidare visar 
samma forskning att behovet av rutiner därför är stort i syfte att säkerställa att alla utsatta 
barn anmäls (Cocozza et al. 2007; Kenny, 2001). Tidigare avsnitt visar också att dessa skolors 
förfarande – att inte informera om rutinen – riskerar att slå ut effekten av rutinen. I 
praktiken lär detta få samma konsekvens som att inte ha någon rutin upprättad.  
     Det är dessutom relevant att jämföra resultatet med Socialstyrelsens råd, där en 
underlåtenhet att anmäla oro kan vara brottsligt, därför bör varje skola ha tydliga rutiner för 
hur och när en orosanmälan ska göras. I rutinerna ska även framgå vem personalen ska 
vända sig till samt relevanta telefonnummer till exempelvis socialtjänst och polis 
(Socialstyrelsen, 2004;2014).  

5.1.3 Rektorns upplevelse av att uppföra en orosanmälan  

Mer än en fjärdedel av rektorerna anger att de, under processen som det innebär att anmäla 
oro för barn, får funderingar kring om anmälan verkligen är till barnets bästa. Tre rektorer 
angav att det finns oro för hur vårdnadshavarna ska reagera. Över hälften av rektorerna 
uppgav att det är en del av yrket, och att det är ett måste för att skapa ett skydd kring barnet. 
Två rektorer berättade att det uppstår en frustration för barnets situation och en rektor såg 
till glädjen som kommer med att situationen blir bättre.  
Nedanstående citat lyfter anmälningsskyldigheten som en del av rektorns yrkesroll: 
 

R2: Det ingår i mitt uppdrag att anmäla oro för barn. Jag ser till barnets bästa, följer lag 
och förordningar. Sen måste jag även förlita mig på socialtjänstens arbete. 

R17: Jag gör det för barnets skull. För att skydda barnet. Det kan dock uppstå obehagliga 
situationer. 

Detta kan tolkas som att rektorns anmälningsskyldighet är odiskutabel och att vetskapen om 
att denna ingår i uppdraget att stor. Det framgår också att en tillit till socialtjänstens arbete 
är av vikt för att rektorn ska anmäla sin oro.  
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     Citaten kan också ifrågasättas i hur rektorerna tänker kring barnperspektivet. Att följa 
lagar och regler innebär inte nödvändigtvis att rektorn applicerar ett barnperspektiv på 
situationen – det innebär snarare ett regelstyrt arbete som görs för den egna vinningens 
skull. Då majoriteten av rektorer uppgav att det är lagstadgat och därmed inte valbart, 
uppkommer funderingar på hur institutionaliserade regler och lagar gör ”mjuka värden” 
såsom att känna en oro för någon till ”hårda värden”, det vill säga något opersonligt som inte 
kan eller behöver reflekteras över.  

5.1.4 Rektorns uppfattning om personalens upplevelse av att uppföra en 
orosanmälan  

En klar majoritet av rektorerna uppger att personalen med största sannolikhet känner oro för 
hur vårdnadshavarna ska reagera när de får vetskap om att en orosanmälan upprättats av 
personal på skolan. Följande citat visar hur två rektorer upplever personalens 
anmälningsskyldighet:  
 

R18: Jag tror att personalen tycker att det är jobbigare att anmäla än vad jag tycker. Det är 
jobbigt och obehagligt då daglig kontakt sker med barnet och när vårdnadshavare kommer 
för att lämna och hämta så kan otrevliga och svåra situationer uppstå. 

R19: Jobbigare för personalen än för mig då de får en orolig relation till vårdnadshavarna. 
Jag tänker så här, om vårdnadshavare visste hur jobbigt det är för oss att anmäla så skulle 
de förstå att vi inte anmäler i onödan utan bara när den verkliga oron uppstår. 

Vi relaterar detta till vad Dombrowski och Gischlar (2006) skildrar om att personal på skolan 
inte anmäler sin oro på grund av rädsla för att förlora eller förstöra sin relation till 
vårdnadshavarna. Personalens osäkerhet om anmälan är till barnets bästa togs upp av sex 
rektorer, och det framkom även att rektorerna tror att funderingar finns hos personalen om 
hur socialtjänsten kommer att hantera deras orosanmälan. Zellman (1990) menar att 
personal inte anmäler sin oro på grund av rädsla för att socialtjänsten ska ignorera 
uppgifterna som lämnas eller inte ta anmälan på allvar.  
     Att det är en allmänt jobbig situation för medarbetarna konstaterade fem respondenter. 
Detta går också i linje med tidigare nämnd forskning från Bryant och Milsom (2005) och 
Cocozza (2007) som alla varnar för att en upplevd alienation från socialtjänstens arbete samt 
en rädsla för ett dåligt bemötande inverkar negativt på antalet anmälningar. Dombrowski & 
Gischlar (2006) anger att en möjlig lösning till den obenägenhet som finns gällande att 
anmäla kan vara att socialtjänsten arbetar aktivt för att få till ett bra och nära samarbete med 
skolorna. 

5.1.5 Socialsekreterarens upplevelse av kunskap om skolans rutiner  

Socialsekreteraren har uppfattningen att skolornas rutiner, avseende att uppföra en 
orosanmälan, skiljer sig åt. Följande citat belyser hur socialsekreteraren resonerar kring 
uppgifter som erhållits om skolornas rutiner. 
 

Jag har fått tagit del av skräckexempel där pedagoger har berättat för mig att det behövs ett okej från 
rektorn för att anmäla oro och att skolan ofta väntar att anmäla tills de har samlat på sig uppgifter i 
syfte att anmälan ska väga tungt när den väl skickas in. Detta har alltså skett när det handlat om våld. 
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Då försöker vi att ringa tillbaka till skolan och ifrågasätta – vad kan vi lära oss av det här? Hur kan vi 
göra det bättre? 
 

En tolkning av citaten ovan är att socialsekreteraren menar att skolans rutiner i vissa fall 
brister. Om rutinens betydelse framhåller socialsekreteraren att det är av större vikt för 
skolans personal att följa sin lagstadgade anmälningsskyldighet. Forskning uppförd av 
Dombrowsky och Gischlar (2006); Foreman och Bernet (2000) sätts i relation till vad som 
respondenten anger – hur anmälningsskyldigheten efterlevs påverkas av personalens tillgång 
till en upprättad rutin eller handlingsplan för när och hur en orosanmälan ska göras. Även 
rektorn som en barriär för orosanmälan illustreras här.  
     Det framgår att socialsekreteraren förstår att det i många fall handlar om att skolans 
personal upplever ett obehag över att förstöra sin relation till föräldern och respondenten har 
en förförståelse om att personalen på skolorna i dessa fall väljer att inte anmäla. 
Respondenten är tydlig med att påpeka att det är en skyldighet att anmäla oro för barn, ett 
eget tjänstemannaansvar, och det kan man inte föra över på någon annan även om det 
uppstår svåra situationer. Dock så berättar respondenten att det är av vikt att personalen 
känner sig trygg, och om tryggheten då består i att personalens namn inte står med på 
anmälan så är detta ett alternativ. Följande citat förmedlar hur respondenten uppfattar 
personal på skolorna när de har berättat för respondenten om skolans rutiner: Vissa tror att 
de måste gå till rektorn för att fråga om lov för att göra en orosanmälan. Vissa gör det ändå och 
struntar i vad rektorn säger.  

 
Av resultatet framgår att anmälningar ändå sker från skolorna och enligt Foreman och 
Bernet (2000) kan detta bero på en rädsla av att erhålla en reprimand, snarare än en upplevd 
oro. Att, som beskrivits ovan, känna osäkerhet och eventuell rädsla gör Dombrowskis och 
Gischlars (2006) tankar om en icke tillåtande miljö aktuella och intressanta.  
     Samtidigt som respondenten uttryckte en förståelse över att skolans rutiner resulterar i 
lärare inte bedöms vara kapabla att själva anmäla sin oro finns också en tanke hos 
respondenten att en del orosanmälningar kanske borde ha väntat kvar hos skolan ett tag – 
eller helt enkelt inte inkommit alls. Respondenten förklarar sina åsikter så här:  
 

När det gäller skolor så kan jag ibland tycka det ibland handlar om att problematiken finns 
på skolan. Föräldrarna anser inte att det är något problem hemma och barnet kommer hem 
i tid på kvällen. Det finns inga problem med rutiner och regler. Det är ändå hemmiljön som 
vi utreder. Det är skolans ansvar att se till problematiken på skolan. Bekymmer på skolan 
ska dem lösa, det är deras ansvar tänker vi.  
Får för mig att skolan inte har så mycket resurser med vissa elever vet då inte vad man ska 
göra med. Då blir det en orosanmälan istället.  
 

Vi tolkar citaten på så vis att en önskan finns hos respondenten om att skolan tillvaratar sina 
resurser innan en anmälan uppförs. 

5.1.6 Oron bedöms i elevhälsoteamen  

Resultatet tydliggör förfarandet att flertalet skolor låter personalens oro först bli bedömd av 
EHT och därför blir även anmälan undertecknad under detta möte. Det framgår även av 
resultatet att olika personer skriver under anmälan beroende på vilken typ av oro anmälan 
avser.  
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Följande rektorer uttrycker sig så här om skolans rutiner för att anmäla sin oro:  
 

R3: Alla i personalen är informerade om våra rutiner. Personalen gör en anmälan till EHT 
och där tas fallet upp för en bedömning. 

R4: Ibland så tar vi upp oron på EHT och det händer att vi inte anmäler i första stadiet. Vi 
avvaktar till efter möte med föräldrarna. Det är viktigt att personalen beskriver sin oro för 
vårdnadshavarna för att få dem att förstå att vi inte försöker sätta dit dem. 

R6: Alla elever där en oro finns tas upp på EHT. Rektor skriver under och i EHT bestäms 
allt. 

Alltså lämnas inte orosanmälan direkt till socialtjänsten för en förhandsbedömning, utan 
istället till EHT för en informell utredning om oron är befogad. Båda citaten uppvisar för oss 
en problematik i förhållande till vad Socialstyrelsen (2014) anger; att en anmälan bör ske 
skyndsamt, samt att det inte är till uppgift för skolan att utreda om oron är befogad – det är 
en uppgift för socialtjänsten.  
Citatet nedan påvisar att en orosanmälan inte nödvändigtvis sker snarast: R7: En nackdel med 
rutinen är att om oro uppstår på en veckodag efter EHT redan varit så måste det vänta till 
nästkommande vecka. Det är ju inte bra att det blir sån fördröjning. 
 
En bedömning av oron i EHT innebär att skolan drar nytta av sina egna resurser i syfte att 
erbjuda stöd för eleven innan en kontakt etableras med socialtjänsten – vilket kan ses som 
något positivt om elevens problematik rör situationen på skolan. Det går dessutom i linje 
med respondentens önskan om att tillvarata skolans resurser innan socialtjänsten kopplas in: 
R7: Att alla elever tas upp i EHT, på en central nivå är en fördel. Det blir ett extra öga på eleven, 
skolsjuksköterska och kurator kan kopplas in i ett tidigt skede.  
 
Elevhälsoteamens roll kan också relateras till Östbergs (2010) studie som påvisar sortering 
och kategorisering av barnavårdsärenden; den första sorteringen tycks med andra ord ske på 
skolorna där elevhälsoteam och rektorer först bedömer om ärendet bör gå vidare i systemet. 

5.1.7 Rektorn som anmälare, men inte uppgiftslämnare - när rektorn inte 
nödvändigtvis besitter oro 

Två rektorer uppger att vårdnadshavare kontaktas innan anmälan sker för att eventuellt hitta 
en annan lösning på problematiken än att kontakta socialtjänsten. En knapp fjärdedel av 
rektorerna anger att det har hänt att de inte har gått vidare med en orosanmälan efter 
personal kommit med oron till dem. Foreman och Bernet (2000) skildrar det faktum att som 
obligatorisk anmälare kan man känna tvång eller motstånd att anmäla oro för ett barn som 
man inte själv känner oro för: att den designerade anmälarens medarbetare känner en viss 
oro betyder inte det att anmälaren (i vår studie avser det vara skolans rektor) kommer att 
känna detsamma. R19: En oro som jag upplever är en obefogad oro – det beror på från fall 
till fall. Vi kanske väljer att sätta in kuratorn på en gång istället. Vi tolkar citatet i 
förhållande till Socialstyrelsen som menar att om du får andrahandsuppgifter om ett barn 
som misstänks fara illa kan det ligga till grund för en anmälan, men bara om det i och med 
detta uppstått en oro hos dig (Socialstyrelsen, 2014).  
     I resultatet framkommer det också att rektorn i vissa fall kontrollerar om fler anmälningar 
har gjorts på samma elev och en bedömning om att en anmälan då ska skjutas upp uppstår. 
Endast i en intervju framkom det att rektorn är av uppfattningen att läraren själv får göra 
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anmälan i de fall som rektorn anser att oron är obefogad. R20: Ingen gör fel om de gör 
anmälningar själva. Om alla anmälningar är samlade hos mig så får vi en överblick av 
situationen. Då får vi koll på vem av eleverna som har många anmälningar.  
     Resultatet tolkas även här i relation till det som Dombrowsky och Gischlar (2006) menar 
inte är optimalt - att endast en person på skolan agerar som anmälare av andras oro - då en 
utsedd anmälare kan agera som en barriär, där ett minskat antal anmälningar tycks bli 
konsekvensen.  
 
Tretton rektorer uppger att personalens arbetsmiljö samt skydd mot hotfulla vårdnadshavare 
är de främsta anledningarna till att rektorn är den som anmäler oron. Det framkommer av 
resultatet att rektorerna undertecknar anmälan för att personalen anger att de vill undvika 
konflikter med vårdnadshavarna. I lika många fall framgår det att rektorerna tror att 
personalen på skolan sätter sin relation till vårdnadshavaren på spel vid en orosanmälan.  
 
Av resultatet framgår också att endast ett fåtal av rektorerna delger vårdnadshavare 
information om skolans anmälningsskyldighet. Nedanstående citat från fem rektorer kan 
sättas i relation till vårt resultat och vad författarna menar. 

 
R2: Förtroendekapitalet hos vårdnadshavarna blir naggat i kanten. Det finns en önskan hos 
personalen att rektorn skriver under anmälan. 

R8: Det finns många vårdnadshavare som är hotfulla mot personalen. Det är därför bäst att 
någon annan än klassläraren representerar skolan genom anmälan. 

R10: Det är en fördel att anmälan går via rektorn för då kan föräldrarna vända sig med 
frågor till rektorn och inte till klassläraren. Det kan annars uppstå kritiska situationer. 

R22: Det har hänt att irriterade vårdnadshavare söker upp anmälare med förtäckta hot och 
på grund av detta är det stor sannolikhet att det inte lämnas in fler anmälningar.   
 
R6: Det finns en stor risk att personalen får lida av föräldrapåverkan om de gör 
orosanmälan själva. Det är viktigt för personalen att kunna få vara anonyma i 
anmälningsprocessen.  

Dombrowski och Gischlar (2006) berättar att personal på skolan ofta uppvisar rädsla att 
förlora eller förstöra sin relation till vårdnadshavare och anmäler därför inte oro och 
ovanstående citat kan sättas i relation till vad författarna menar. 
 
Tio rektorer angav att de endast upplever fördelar med den här rutinen. Det framgår även 
från resultatet att rektorer anger att de, genom att upprätta anmälan på egen hand, får 
kontroll över antalet anmälningar samt vilka elever anmälningarna berör. En nackdel som 
framkommer är att om inte rektorn finns på plats så måste personalen som känner oro skriva 
och underteckna anmälan själv. Nedanstående citat av två rektorer tar upp både fördelar och 
nackdelar med skolornas rutiner:  
 

R8: En annan fördel är att det inte går att spåra den enskilde som gjort anmälan. Nackdelen 
med rutinen är att personalen måste ringa in anmälan själv om inte jag är på plats. 

R9: Om jag skriver undan och sen inte har all info. Då blir det ju problematiskt att hitta den 
lärare som besitter oron. Detta är ju inte så bra kanske. Familjerna får ta del av dokumentet 
så om läraren inte vill skylta med sitt namn så är det ju bra om de inte står med och bara 
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rektorn står som anmälare. Det är svårt att göra en orosanmälan och det är bra om bara 
själva myndigheten kan stå för anmälan och inte angivaren av oron. 

Citaten kan sättas i relation till SOU 2009:68 där anmälningsskyldigheten benämns som 
personlig, men att en myndighet kan ha som rutin att låta en ”person i arbetsledande 
ställning” stå som anmälare på de orosanmälningar som görs. Även i denna text tydliggörs att 
ansvaret för att en anmälan verkligen blir gjord inte fråntas i och med möjligheten att låta 
någon annan göra anmälan.  

5.2 Kontakten med socialtjänsten 

Respondenten anger att återkoppling sker i de flesta fall till skolan, med information om en 
utredning inleds eller inte sker. Det framgår även av resultatet att socialtjänsten ibland 
missar att återkoppla, men att socialkontoret anser att de har blivit bättre på att föra vidare 
information till skolan. Från resultatet av telefonintervjuerna med rektorer kan vi konstatera 
att skolan uppger det motsatta – återkoppling från socialtjänsten är i de flesta fall bristfällig. 
Det framkommer även av vår respondent att i de flesta fall så kallas endast skolan till ett 
anmälarmöte under utredningsförloppet - förhandsbedömningen. Under 
utredningsförloppet kallas endast skolan i ytterst få fall. Respondenten berättar att skolan 
mycket sällan hör av sig om frågar om upplysningar och att detta förmodligen beror på att 
skolan har en föreställning om att de inte tror att de kan fråga.  
 
Resultatet kan härledas till vad Cocozza, Gustafsson & Sydsjö (2007) anser om att samtliga 
anmälningar, från professionella som arbetar med barn ska resultera i att utredning inleds. 
För vårt resultat skulle det betyda att skolan inte skulle behöva oroa sig för om utredning 
inleds eller inte – dock så skulle detta kräva betydande fler resurser av socialtjänsten samt 
verka inkräktande på familjers integritet, många gånger utan att tillräckligt starka skäl 
föreligger. Resultatet påvisar en brist på samverkan som finns mellan socialtjänst och 
skolorna. 

5.2.1 Socialsekreterares syn på vem som är anmälare 

Av resultatet framgår att respondenten i samtliga fall, där en oro anmäls från en skola kallar 
skolans personal till ett anmälarmöte. Respondenten berättar vidare att det i 9 av 10 fall 
kommer personal från skolan som har kännedom om vilken oro som anmälts. Den 
personalen behöver inte nödvändigtvis stå som anmälare. Det framkommer även att rektorn 
följer med på mötet i vissa fall, men att denne inte är en huvudperson avseende anmälan. När 
det är rektorns namn som står på en orosanmälan vet respondenten att oron oftast tillhör en 
pedagog på skolan, dennes namn står också i många fall med som referensperson på den 
inkomna orosanmälan.   
     Vid kontakt med anmälaren från en skola utgår respondenten från vad som står i en 
anmälan och ringer till pedagogen som är den som känner barnet bäst. Respondenten uppger 
att ett samtal med rektorn ofta inte ger så mycket information. Följande citat belyser detta 
förehavande: Rektorn kanske bara har signerat ett papper och pratat lite med pedagogen. 
För att vi ska få så mycket information som möjligt så behöver vi prata med den pedagog 
som har pratat med barnet. 
     Vi tolkar citatet som att rektorn står som designerad anmälare, men inte nödvändigtvis 
besitter oro. 
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Enligt nedanstående tre citat framkommer det att respondenten ringer till skolan som en 
myndighet för att inhämta information från fler än anmälaren:   
 

Oftast så står det referenspersoner på anmälan. Ibland så kanske det står bara rektorns 
namn, men då finns det ju andra personer att ringa ändå.  
 
Är det en skola som gjort en anmälan så kan jag ju prata med all personal på skolan, men 
det är ju bättre att prata med den pedagogen som det berör. 
 
Viktigt för oss är att prata med den person som vet vad det handlar om och det spelar inte 
någon roll om rektorn står på anmälan.  
 

Följande citat kan är intressant i relation till JO-beslut 4218–1994, Socialtjänstens (2014) 
handbok för anmälningsskyldiga samt till avsnittet gällande rätt i SOU 2009:68. Där 
framkommer det tydligt att inom ramen för en förhandsbedömning finns inte utrymme att ta 
kontakt med andra än vårdnadshavarna och det anmälda barnet samt den eller de som gjort 
anmälan. Av resultatet framgår att respondenten tolkar lagen på så sätt att skolan som 
myndighet är uppgiftslämnare och därför får samtlig personal på skolan kontaktas gällande 
det barn som anmälan berör.  

5.2.2 Rektorers upplevelse av samverkan med socialtjänsten  

Tolv rektorer anger att kontakten med socialtjänsten efter en uppförd orosanmälan är 
obefintlig. Sex rektorer berättar om att kontakten blir beroende av vilken handläggare som 
handlägger ärendet hos socialtjänsten. Rektorerna påpekar att det tar lång tid att få 
information och att det är påfrestande att sväva i ovisshet. Tolkning av resultatet härleder vi 
till det som Zellman (1990) berättar om att rektorer är en yrkesgrupp som aktivt önskar 
feedback från socialtjänsten och aktivt eftersöker information.  
     Endast tre rektorer anger att de får god feedback från socialtjänsten. Nedanstående citat 
från två olika rektorer beskriver kontakten med socialtjänsten efter att en orosanmälan 
lämnats in till socialtjänsten: 
 

R13: Socialtjänstens kontakt med skolan är obefintlig. Återkoppling vore så bra. 

R 14: Det tar lång tid att få reda på om det har öppnats ett ärende eller har påbörjats en 
utredning.  

I och med dessa citat ser vi att även rektorer känner sig alienerade från socialtjänstens 
arbete, i enlighet med det som Bryant och Milsom (2005) skildrar.  
     Följande citat framhäver ovissheten som flertal av respondenterna känner kring deras 
kontakt med socialtjänsten och deras arbete:  
 

R15: Det är besvärligt att socialtjänsten inte tar kontakt för vi svävar ofta i ovisshet 
gällande vissa elever. Om det är hög frånvaro och vi inte vet vad för åtgärder som eleven 
erhållit från socialtjänsten så är det svårt för oss att agera. 

R16: Det är så individuellt. God feedback får vi ibland och ibland är det tvärdött från 
socialtjänsten. Vi stångas ju med problemet här på skolan trots att en anmälan är gjord. Det 
är svårt att inte veta något. Det beror enligt oss till stor del på vilken handläggare man får 
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hos socialtjänsten. Om det finns förståelse för skolans situation. Nya orosanmälningar blir 
en följd av att socialtjänsten inte ger oss feedback eller samverkar. 

Resultatet påvisar att nya orosanmälningar inkommer till socialtjänsten på grund av att 
återkoppling från socialtjänsten inte sker i ärendet och detta resultat har direkt relevans till 
vad Cocozza (2007) beskriver som en viktig aspekt av professionellas anmälningsskyldighet – 
allt fler anmälningar kommer till socialtjänstens kännedom. Ett tänkbart resultat som 
författaren beskriver är att socialtjänstens arbete blir ineffektivt - kommunens resurser töms 
ut och insatser inte finns tillgängliga för alla typer av utsatthet. Författaren skildrar även att 
en kontinuitet avseende återkoppling till skolan samt en mer skyndsam process både kan 
skapa trygghet hos anmälan samt effektivisera handläggningen hos socialtjänsten.  

5.3 Socialsekreterarens upplevelse av sitt handlingsutrymme  
Av resultatet framgår att respondenten följer riktlinjer, lagar och andra styrdokument. 
Respondenten resonerar på så sätt att många år i yrket innebär att arbetet sker rutinmässigt 
med en grund i checklistor och styrdokument. Följande citat påvisar hur respondenten 
resonerar kring sitt handlingsutrymme inom organisationen:  
 

Jag måste ju följa det som är, så är det ju. Det går ju inte att snedsegla på det. Det är som 
det är. Sen får man alltid föra en diskussion för allt är inte solklart alla gånger.  

För mig är det naturligt att man gör det, och riktlinjer använder vi oss av.  

Följande citat sätts i relation till Östbergs (2010) resonemang om att en ökande specialisering 
sker inom all socialtjänst i Sverige vilket innebär att socialsekreterare får allt fler direktiv att 
förhålla sig till. Enligt författaren minskas handlingsutrymmet hos socialsekreteraren– det 
sker en kategorisering av klientens problem som ska kunna avhjälpas med en standardiserad 
insats som utformats efter organisationens villkor snarare än efter klientens (Östberg, 2010). 
Genom citaten ovan förmedlar socialsekreteraren att det finns många riktlinjer och 
checklistor som styr det dagliga arbetet; det är svårt att berätta vilken typ av påverkansfaktor 
dessa styrdokument har i det vardagliga arbetet.  
 
På frågan om hur mängden styrdokument har förändrats över tid medger respondenten att 
det absolut har skett en ökning – framför allt av riktlinjer. Vi ställde frågan om 
styrdokumentens inverkan på samsynen kring ärenden: 
 

Det är svårt att bedöma lika för varje fall är så unikt […] Det ska inte handla om vilken 
handläggare man kommer till. Här tänkte vi A i ärende B och vissa tänker C i samma 
ärende. Som handläggare har vi alla olika bagage med oss och det är svåra individuella 
bedömningar vi gör.  
 

Att faktorn att handläggare har olika bagage med sig nämns, implicerar att det trots försök 
till samsyn alltid förekommer vissa skillnader i socialsekreterarnas beslut.   
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6 DISKUSSION 

Syftet med studien är att ta reda på vilken betydelse rutinen har i grundskolornas och 
socialtjänstens hantering av orosanmälningar som görs enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen. 
I följande resultatdiskussion kommer studiens frågeställningar att besvaras med grund i 
resultat, analys och teori; Hur hanterar skolor sin anmälningsskyldighet? Hur hanterar 
socialtjänsten orosanmälningar från skolan?  
 
Diskussionsavsnittet avslutas med en metod- och etikdiskussion.  

6.1 Rutinerna och lagen 
Här diskuteras resultatet utifrån den lagstiftning som gäller idag, utifrån de tolkningar av 
lagen som redovisats i kapitlet om studiens tolkningsramar. 

6.1.1 Den personliga anmälningsskyldigheten 

Utifrån tidigare presenterade lagtolkningar kan det konstateras att det är juridiskt korrekt att 
låta rektorn, i egenskap av person i arbetsledande ställning, stå som anmälare. Vi vet dock 
inte hur skolorna säkerställer att uppgiftslämnaren är medveten om att denne fortfarande är 
ansvarig för att anmälan verkligen görs; alternativt att rektorn är medveten om att denne i 
övertagandet av oron kan begå tjänstefel (i enlighet med JO dnr 6755–2012) om han eller 
hon sedan inte fullföljer anmälan utan att berätta det för uppgiftslämnaren. Det framkom 
inte under telefonintervjuerna eller i materialet med de inhämtade rutinerna att det fanns 
några rutiner för hur rektor och uppgiftslämnare ska göra om rektorn beslutar att inte 
anmäla oro. 
 
När rektorn är den som står som anmälare anser vi att detta blir problematiskt i förhållande 
till varje tjänstemans personliga skyldighet att anmäla oro – eller den också förekommande 
formuleringen att se till att en anmälan blir gjord. Den senare formuleringen öppnar upp för 
en juridiskt riktig möjlighet att låta en person i arbetsledande ställning göra orosanmälan 
utifrån en anställds oro. När rektorn representerar skolan med en orosanmälan resulterar 
detta i att personalen inte behöver ansvara för sin egen oro. Detta tillvägagångssätt 
normaliseras och enligt rutin delegeras den högst personliga känslan av oro för ett barn.  
Denna rutin med rektor som anmälare verkar också i förekommande fall ge upphov till den 
felaktiga bilden att du som anmälningsskyldig måste ta din anmälan via rektorn, det vill säga 
att din upplevda oro behöver ett godkännande. Ingen av rektorerna reflekterade att detta 
kunde vara en nackdel med deras rutin, vilket får oss att fundera över om de känner till den 
problematiken.  

6.1.2 Kontakter under förhandsbedömningen 

Av resultatet framgår att socialsekreteraren arbetar med skolan som myndighet under 
förhandsbedömningen.  Skolans personal som besitter om oron för barnet är den person som 
socialsekreteraren inhämtar uppgifter från oavsett om den personen har signerat anmälan 
eller står som referensperson. Det är även denna person som deltar på anmälarmötet som, 
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enligt Socialstyrelsen (2014), ska bidra till att socialtjänsten kan tillvara anmälarens 
engagemang och kompetens och att uppmärksamma barnets situation. Av resultatet framgår 
att socialsekreteraren kan ta kontakt med fler än anmälaren för att dessa personer kan bidra 
med relevant information – eller rättare sagt bidra med all relevant information.  
     I enlighet med SoL:s portalparagraf om integritet konstaterar vi att socialtjänsten agerar i 
juridiska gråzoner då varken lagstiftning eller rutiner är tydligt utformade avseende hur 
kontakter ska ske under förhandsbedömningen. Vi kan påvisa att det saknas information i 
lagtexten om huruvida socialtjänsten får, inom ramen för en förhandsbedömning, kalla 
endast den person som står som anmälare – som i studiens fall påvisas vara en person som 
inte erhåller tillräckligt med information om oron. Vi kan genom studiens resultat påvisa att 
anmälaren av oro för ett barn kan vara någon annan än den som besitter oron.  
     Det kan vara värt att fundera på att det i praktiken kan bli så att en familj under 
förhandsbedömningen sitter på ett anmälarmöte med någon som inte känner oro för barnet, 
utan representerar någon annan. Det måste ses som integritetskränkande och ytterst 
förvirrande för den familj som blivit anmäld, och går inte alls ihop med de värden som 
beskrivs i SoL:s portalparagraf, utefter vilka socialsekreterarna arbetar efter.  
Då lagtexten inte är tydligt utformad förefaller det stå socialtjänsten fritt att agera efter vad 
som är i barnets intresse avseende vilka kontakter som kan och bör tas under 
förhandsbedömningen. Vi kan konstatera att socialtjänstens arbete under 
förhandsbedömningen skulle avstanna om endast uppgiftslämnaren kom på anmälarmötet 
med andrahandsuppgifter om oron eller utan några uppgifter över huvud taget. Resultatet 
påvisar att detta förfarande inte går att arbeta utefter. Blir då socialtjänsten tvingad att arbeta 
på ett sätt som föranleder att skolornas rutiner ser ut som de gör – där personalen vill förbli 
anonym? 
     Detta skulle kunna vara en icke-fråga om det istället lagstadgades om att var och en 
anmäler sin egen oro.  

6.1.3 Elevhälsoteamen 

Det verkar ske en slags bedömning av oron i EHT innan en anmälan sker.  Detta kan ses både 
som problematiskt och som en tillgång. Den problematiska aspekten kan urskiljas ur det 
faktum att oron enligt lag ska anmälas genast. När rutiner på skolorna anger att oron först 
ska landa hos EHT för bedömning innebär det onekligen att anmälan om oro blir fördröjd. 
Detta kan innebära en fara för barn då socialtjänstens inledande skyddsbedömning (som ska 
ske inom 24 timmar från det att orosanmälan inkommit) skjuts upp till följd av detta. Enligt 
uppgifter från Socialstyrelsen (2004) finns dock en öppning för att samråda med mer erfarna 
kollegor innan orosanmälan görs. Frågan om definitionen av vad som menas med att 
samråda – blir här intressant: på elevhälsoteamens möten närvarar inte lärarna. Dessutom 
får inte detta samråd resultera i att orosanmälan dröjer (Socialstyrelsen, 2004), vilket 
förutsätter att EHT håller möten dagligen, snarare än någon/några gånger per vecka vilket 
förefaller vara det vanliga på de flesta skolor vi har varit i kontakt med. 
     Elevhälsoteamens kompetens ska visserligen tillvaratas, enligt beslut från IVO (2015b) där 
skolan fått kritik för att EHT inte kontaktades i samband att oro förekom. Däremot anser vi 
att det är fullt möjligt att själv göra en orosanmälan när det för oroskännaren är uppenbart 
att fallets problematik ligger utanför elevhälsoteamets område, för att sedan informera EHT. 
Alternativt att själv konsultera med EHT snarare än att lämna över ärendet till EHT-träffar 
där du som lärare inte ingår. På detta sätt behåller den med oro kontrollen, och en eventuell 
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orosanmälan riskerar inte att falla mellan stolarna. 
 

6.1.4 Samverkan 

Av resultatet framgår att vissa orosanmälningar kommer socialtjänsten tillhanda som ett 
resultat av en bristande samverkan mellan socialtjänst och skola. Ett resonemang kan föras 
om att anmälningsskyldigheten fungerar som en avlastning från skolans egna resurser. En 
anmälan ska, som lagtexten anger, göras då det finns skäl att tro att nämnden kan bistå med 
hjälp. Med andra ord kan vi påvisa att anmälningsskyldiga först och främst behöver få 
kunskap om socialtjänstens arbete för att kunna leva upp till anmälningsskyldigheten -  för 
att undvika att missa något barn som verkligen far illa, men även för att inte anmäla oro ”i 
onödan”. 
 
Ett närmare samarbete mellan beslutsfattare och tjänstemännen – särskilt de så kallade 
gräsrotsbyråkraterna – skulle kunna ge en ökad förståelse för hur den offentliga 
organisationskulturen hämmar och reducerar tjänstemännen till formalister, där en till ytan 
klanderfri arbetsplats förefaller vara den viktigaste uppgiften.  
 

6.2 Hur hanterar skolor sin anmälningsskyldighet?  
För att kunna ta så bra beslut som möjligt behöver lärare en mer gedigen kunskap om 
barnavårdsutredningar: en rutin kan aldrig bli så bra att den kan ta bort det element av sunt 
förnuft som krävs för att anmälningsskyldigheten ska bli en verkligt preventiv insats istället 
för ett rent arbetsmoment.  
     Hur skolan hanterar sin anmälningsskyldighet föranleder en reflektion över hur skolan 
och socialtjänsten representerar olika organisatoriska fält och institutionella logiker såsom 
Johansson och Grape (2006) skildrar begreppen. Författarna menar att en vetskap om 
respektive organisations logiker bör vara av intresse för att upprätta en samverkan och 
effektivisera arbetet med barn utifrån två olika organisationer. Hos en del skolor får vi 
uppfattningen att oroskännaren får bolla med sina tankar innan oro anmäls. Samtidigt kan vi 
konstatera att många skolor låter sina elevhälsoteam ta över ärendet, där den som känner oro 
utestängs och bygger därmed inte heller upp någon kompetens eller känsla för när en 
anmälan är lämplig eller inte.   

6.2.1 Rektor som anmälare 

Av resultatet framgår att samtliga rektorer är väl medvetna om anmälningsskyldigheten hos 
dem själva och skolans personal. Anmälningsskyldigheten uppfattas av rektorerna främst 
som ett arbetsmoment, medan rektorerna upplever att pedagogerna har en mer komplicerad 
inställning där känslor som oro för om de gör rätt blandas med ångest för hur barnets 
föräldrar ska reagera. Något som verkar göra anmälningsskyldigheten lättare att hantera är 
när det konstateras att det faktiskt är lag på att anmäla oro. Att ha den hållningen att lagen 
måste följas – på samma sätt som rektorerna beskriver – kan beskrivas som en viss lättnad 
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för oroskännare med tvivel. Det verkar alltså vara lättare att förhålla sig till, och följa, en 
rutin än sina egna känslor (som uppkommer samband med orosanmälan).    
En tydlig nackdel med att en orosanmälan ska gå genom rektorn eller EHT är när personalen, 
som beskrivet i tidigare avsnitt, har uppfattningen om att de inte får anmäla själva. Som 
resultatet visar har det hänt att en upplevd oro från lärare inte resulterar i en orosanmälan; 
en konsekvens som elimineras om varje oroskännare skriver sin egen anmälan.  
     En rektor uppgav i intervjun ifråga om nackdelar med skolans rutin att ”det inte är så bra” 
att läraren måste vänta med att anmäla tills veckan efter när EHT hade träff. Om vi har ett 
lagrum som enkom är till för att skydda barn, varför följer vi en rutin som riskerar att 
fördröja barnets skydd?  
Är det här exempel på den funktionella dumhet som Alvesson & Spicer (2016) talar om, där 
fixeringen av att följa rutiner och riktlinjer görs utan reflektion från tjänstemannen:   
 

Ø att kompetenta tjänstemän fattar - rent krasst - dumma beslut i sin strävan att följa de 
uppsatta rutinerna?  

Ø Att rektorn, som ju också är kompetent, väljer att ha en sådan rutin på skolan, trots 
den uppenbara fördröjningen innan barnets eventuella behov av skydd utreds? 

De flesta har nog hört uttrycken ”vi har brustit i våra rutiner” samt ”vi ska se över rutinerna” 
från någon mer eller mindre ansvarig chef när ett missförhållande har uppmärksammats och 
det är dags att försvara verksamheten i ett skademinimerande syfte. Det är också härifrån 
uppsatsen fått sin titel ifrån; som en symbol för vilket värde dagens organisationer tillmäter 
styrdokumenten. Alvessons och Spicers (2016) teori om funktionell dumhet uppmärksammar 
oss på hur tjänstemannens utrymme att tänka fritt i sitt arbete minskar eller inte alls 
existerar då en ökande mängd av styrdokument, rutiner och policys hindrar detta. Det är 
sällan (aldrig!) vi möts av förklaringen att ”vi har brustit i reflektionerna” eller ”vi ska se över 
vårt utrymme att tänka själva”. Vi verkar helt enkelt lita mer på rutiner än på tjänstemännens 
kompetens.  
 
Det är en farlig väg för formellt socialt arbete att gå om vi i arbetet med människor mister vår 
demokratiska kompass för att den byråkratiska kompassen har en starkare dragningskraft. Vi 
är sannolikt inte de första som konstaterar att arbetet med individer inte kan standardiseras i 
rutinform; det kräver alltid ett reflekterande kring hur du som tjänsteman ska agera i just 
detta fall. Det kan tyckas tvetydigt av oss att dels förespråka rutiner i skolan. dels att 
ifrågasätta när de som finns följs: men, Alvesson och Spicers (2016) bidrag belyser hur viktigt 
det är med genomtänkta rutiner. Att inte att ha en rutin för syns skull – eller en som faktiskt 
motarbetar syftet med varför rutinen uppkom i första hand; som i fallet med orosanmälan 
som fördröjs av EHT. 

6.2.2 Föräldrar som barriärer för en orosanmälan 

Att rektorn väljer att vara den designerade anmälaren kan, om vi ser tillbaka på resultatet, 
främst förstås utifrån en stark känsla av arbetsgivaransvar gällande arbetsmiljön. Det är 
personalens upplevelse av obehag som styr, snarare än ett ”barnets bästa”-tänk som annars 
förespråkas i insatser som gäller barn. Under avsnittet tidigare forskning uppmärksammas 
flera nackdelar med rektorn som orosanmälare, där samtliga nackdelar som nämns direkt 
påverkar barnen, samtidigt kan vi konstatera att den fördel som nämns med att ha rektorn 
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som utsedd anmälare i princip bara kommer personalen till dels. Detta implicerar att det i 
slutändan inte är till barnets bästa att ha en sådan rutin. 
 
Utifrån de konsekvenser som blir av en sådan rutin finns det fog att fundera över om 
arbetsmiljöproblemen kan lösas på annat sätt? Hot och våld är allvarliga problem där skolan 
behöver hitta en bättre lösning. Det bör inte vara en naturlig del av en lärares vardag att 
känna sig hotad av elevers föräldrar. Det bör inte heller vara så att föräldrarna påverkar 
förfarandet i hur lärare ska handskas med sin oro, om det i sin tur påverkar barnens rätt till 
skydd.  
     Benägenheten att – i affekt visserligen – faktiskt gå till angrepp mot sitt barns lärare kan 
hänga ihop med den låga grad av förtroende som svensk skola idag tycks ha, som i enlighet 
med Johansson (2006) bidrar till en låg legitimitet. Skolan har inte levt upp till de 
förväntningar omgivningen har – här kan vi ta Sveriges låga resultat i PISA-
undersökningarna som exempel – och hyser inte längre förtroende för skolan som 
institution. Förtroendet för lärares omdömen och åsikter blir därmed också skadat.  

6.2.3 Elevhälsoteamens roll i anmälningsförfarandet 

Den positiva aspekten av att oron bedöms internt, inom skolans elevhälsoteam, är att den typ 
av oro som berör barnets problematik på skolan kan avhjälpas med hjälp av skolans resurser. 
Socialtjänsten drabbas därmed inte av den arbetsbörda som det innebär att utföra en 
förhandsbedömning för varje anmälan. Vi ställer oss frågande till om skolan vet när dessa fall 
uppdagas? Hur vet skolan att oron är ett fall för EHT och när socialtjänsten ska kopplas in? 
Av resultatet att döma uppfattar vi att skolan inte har tillräcklig kunskap om socialtjänstens 
arbete med barn.  

6.3 Hur hanterar socialtjänsten orosanmälningar från skolan? 
Här diskuteras vikten av samverkan och bristen på denna utifrån perspektivet att 
kunskapsluckor om vardera organisations verksamhetsområde saknas. Belysningspunkterna 
är att lagstiftningen är otydlig vilket föranleder bristande rutiner hos skolorna avseende att 
uppföra en orosanmälan och en handläggningsprocess från socialtjänstens sida där arbetet 
sker i syfte att skydda barnet, utan vidare reflektion över integritet i 
handläggningsförfarandet.   

6.3.1 Socialtjänstens arbete med förhandsbedömningar 

Östbergs (2010) tankar om kategorisering och sortering kan till viss del skönjas i svaren från 
socialsekretaren. Densamme uppger att problem som inte rör föräldraförmågan studsar 
tillbaka till skolans bord. Är det skolrelaterade problem får skolan lösa det. Likaså om BUP 
(Barn- och ungdomspsykiatrin) bedöms vara den rätta instansen. Exempel på 
utsorteringsfaktorer är alltså skolans ansvar och psykiatriska problem, medan faktorn 
föräldraförmåga gör att barnet går vidare i systemet.  I teorin ska dock all oro anmälas; det 
finns ingen begränsning som säger att oron inte ska anmälas om problemen inte gäller 
föräldraansvaret - vilket är det socialtjänsten undersöker vid en utredning.  Vi kan dels 
konstatera att lagstiftningen behöver tydliggöras – den är för allmän och inbjuder till för 
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många olika tolkningar. Om all oro ska anmälas – finns det utrymme till sunt förnuft? Sunt 
förnuft som i att faktiskt ta oron till skolkuratorn innan en anmälan görs. Kan detta göras 
juridiskt riktigt utan att en frångår principen om att en orosanmälan ska göras genast och 
utan utredning från skolans håll? Är det alltid till barnets bästa att en orosanmälan görs 
omedelbart, om vi förutsätter att detta gäller en vag oro om misstanke att barn far illa – 
konkreta fall ska naturligtvis alltid anmälas så snart som möjligt. Vi menar även att en 
samverkan mellan skola och socialtjänsten blir det enda sättet att komma tillrätta med den 
problematik som resultatet uppvisar. Skolpersonal och elevernas vårdnadshavare behöver 
erhålla tillräcklig med information om tjänstemännens anmälningsskyldighet.  
 

6.3.2 Samverkan mellan skola och socialtjänst 

Grape (2006) beskriver samverkan som något önskvärt hos offentliga aktörer och att 
funktionsgränserna behöver vara tydligt utformat för att samverkan ska resultera i något 
gynnsamt och effektivt. Detta är av vikt i förhållande till studien då skolans arbete med 
anmälningsskyldigheten skiljer sig åt från socialtjänstens funktion i ämnet. Resultatet 
påvisar att det är svårt för skolan att förstå när egna resurser ska sättas in och när det är ett 
anmälningsfall till socialtjänsten. Samverkan är, enligt resultatet ett önskemål hos ett flertal 
av skolornas rektorer. Socialtjänsten är dessutom enligt lag skyldig att upprätta samverkan 
med till exempel skolor (2010:800; 2001:453; 2009:400).  
Grape (2006) hänvisar till begreppet institutionella logiker för att öppna upp för en förståelse 
för de konflikter som kan uppstår när två olika organisationer hamnar i en möjlig 
samverkanssituation – när regelverk och målsättningar skiljer sig åt mellan organisationerna 
så uppstår inte sällan svårigheter i respektive organisations arbete (Grape, 2006).  
Johansson (2006) berättar om institutionalisering - när politiska beslut fattas om bland 
annat riktlinjer, när lagar tillämpas, normer uppstår och opinioner bildas uppstår 
institutionella anspråk som får en direkt inverkan på organisationen. När personal inom 
organisationen arbetar och anpassar sig efter dessa institutionella anspråk så erhålls 
legitimitet – därmed vedergällning för sin trohet om arbetssättet blir tydligt för sin 
omgivning, trots att arbetet kanske sker på andra premisser som kan vara lika, om inte mer 
effektiv (Johansson, 2006).  
     Att få sin legitimitet från omgivningen är alltså inte helt oproblematiskt, utan kan i detta 
fall slå tillbaka på omgivningens barn vars rätt till skydd ifrågasätts.  
Grape (2006) berättar om institutionella logiker som inbegriper ramar för hur en 
organisation ska agera och dessa logiker blir sanna inom organisationen – inom just det 
institutionella sammanhanget.  
     I vår studie kan sätts begreppet i relation till skolan och socialtjänsten vars logiker ser helt 
olika ut – socialtjänsten arbetar efter tydliga normer, lagar och socialrättsliga regelverk som 
inte kan bortses ifrån i bedömningen. Skolan som ett utbildningsinstitut har ett större 
professionellt handlingsutrymme. Detta kan ses som en kollision av två institutionella logiker 
som möts och har olika syn på varandras arbete och insatser, vilket märks i hanteringen av 
orosanmälningar. 
 
Kan oron för ett barn avhjälpas på skolan genom att eleven får stöd av EHT? I praktiken är 
det onödigt att anmäla oro till socialtjänsten i de fall där elevens problem kan avhjälpas med 
skolans elevhälsoteam. I sådana fall behöver en diskussion föras om och på vilket sätt som 
socialtjänsten kan föra en kontakt med skolans personal. Vi kan konstatera att det, både hos 
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skolor och socialtjänst saknas en medvetenhet om respektive organisations vägledande 
principer, värdegrund, målsättningar och regelverk.   

6.4 Metoddiskussion 
För att göra studien mer intressant, och inte bara konstatera eventuella rätt eller fel, har den 
insamlade empirin från intervjuerna tolkats hermeneutiskt. Vi har sökt att förstå varför 
rutinerna på skolan ser ut som de gör, samt hur socialsekreteraren resonerar ifråga om 
barnavårdsutredningar. En hermeneutisk ansats har dock sina begränsningar i att tolkningar 
alltid görs utifrån den egna verklighetsuppfattningen, vilket gör att giltigheten på ett sätt 
äventyras då en annan tolkning av resultatet skulle göras om studien haft andra författare 
(Bryman, 2011).   
 
Att ha ett hermeneutiskt perspektiv vid tolkandet av respondenternas svar är ett mycket 
vanligt sätt att analysera data i samhällsvetenskaplig forskning då det kräver att forskaren 
sätter sig in i respondenternas situation och därmed får en förståelse för ett handlande, 
fenomen osv (Bryman, 2011). Även Thurén (2007) beskriver dessa fördelar med 
hermeneutiken men uppmärksammar oss också på riskerna med främst människors 
benägenhet för projektion samt vikten att tolkas något i dess kontext. Med projektion menas 
att tillräkna någon annan sina egna känslor eller egenskaper, ett förfarande som sätter 
studiens giltighet på spel. Att dessutom sätta saker i sin rätta kontext är också av vikt för att 
inte misstolka data från respondenterna (Thurén, 2007). I detta fall kan konstaterandet att vi 
verkar i det sociala arbetes fält påverka hur väl vi förstår hela kontexten i tolkandet av 
uttalanden som görs utifrån värderingar som finns i skolvärlden. 
     Dessa två faktorer, samt det faktum att vi också upplever saker på olika sätt på grund av 
våra personliga värderingar, gör att en tolkning inte kan vara intersubjektivt testbar 
(Thurén, 2007).  
 
Det kan tyckas vara en svaghet med studien att lärare inte har intervjuats – istället har deras 
närmaste chef, rektorn, svarat hur denne upplever att lärare känner när de står inför att göra 
en orosanmälan. Det är visserligen ur ett hänseende intressant att undersöka hur väl 
rektorerna själva förstår lärarens situation när en orosanmälan ska göras, då detta bidrar 
med en förståelse för varför rektorn beslutar om vissa rutiner. Å andra sidan skulle lärarnas 
egna upplevelser ha bidragit med betydelsefull information kring varför en orosanmälan kan 
komma att dröja eller inte göras alls. Då det främst är strukturernas påverkan som studien 
behandlar, gjordes dock avvägningen att rektorer i detta fall ändå är mer intressanta.  
Ett alternativt sätt att samla data från socialkontoret hade varit att genomföra en 
fokusgruppintervju, för att få värdefull information om vilken samsyn som finns: hur väl 
rutiner och riktlinjer koordinerar socialsekreterarna att handlägga likartat och rättvist.  
     En fokusgrupp passar för deltagare som du vet har erfarenhet av ämnet och skulle kunna 
diskutera ämnet relativt fritt (Bryman, 2011). En fokusgruppsintervju hade utifrån detta varit 
intressant, vi bedömer dock inte detta som möjligt, då det kräver att flertalet på arbetsplatsen 
skulle vara intresserade av att delta (endast en socialsekreterare visade intresse för detta), 
och dessutom att hitta en tid som passar alla vore svårt då socialsekreterarna kontinuerligt 
har inbokade möten med klienter och andra under arbetstid. Att erbjuda kortare intervjuer – 
som i fallet med rektorerna – var heller inget alternativ då vi ville höra socialsekreterarna 
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problematisera mer och gå på djupet, vilket inte telefonintervjuer är lika lämpliga för 
(Bryman, 2011). 
 
Det stora externa bortfallet verkar i båda fallen (rektorer och socialsekreterare) till största del 
bero på ett högt tempo och en relativt stor arbetsbörda för de båda yrkesgrupperna. Till de 
rektorer som tackade nej på grund av tidsbrist erbjöd vi att de kunde svara på frågorna 
digitalt, någon enstaka nappade på detta, medan en annan konstaterade att ”det tar ju lika 
lång tid som intervjun skulle ha tagit, så det är ingen idé”. Det är svårt att övertyga om ett 
deltagande när tidsbristen förefaller vara så överhängande, vi bedömer att vi gjorde vad vi 
kunde, men i slutändan kan vi inte påverka denna aspekt.  
 
Vi hävdar – i likhet med många forskare som har kvalitativ metod (Bryman, 2011) – att vi 
använt oss av en tematisk analys i arbetet med data från telefonintervjuerna. Att använda sig 
av begreppet tematisk analys menar Bryman (2011) är ett otydligt sätt att formulera sig, då 
det inte riktigt förklara hur man har gjort. Att använda sig av teman kan betyda olika saker 
och är inget konkret tillvägagångssätt i sig.  
     I metodavsnittet har en förklaring getts för hur vi har gått tillväga, i vilken vi eftersträvat 
att vår uppfattning om tematisk analys har klargjorts. 

6.4.1 Generaliserbarhet, giltighet och replikerbarhet 

 
Den insamlade empirin i denna studie kommer dels från 25 stycken rektorer som alla arbetar 
på skolor i samma kommun, dels från en socialsekreterare som också arbetar i samma 
kommun, på det socialtjänstkontor som tar emot orosanmälningar. Generaliserbarheten för 
hur rektorer arbetar i den undersökta kommunen bedömer vi vara relativt hög, då 58 % av 
kommunens grundskolerektorer deltog i studien.  
     Att generalisera detta till andra kommuner är förstås svårare. En tanke är dock att då vi i 
JO-beslut och riktlinjer från Socialstyrelsen kan skönja ett visst återkommande arbetssätt 
som vi också känner väl igen från den undersökta kommunen får vi uppfattningen om att de 
rutiner som beskrivs i denna studie också är vanligt förekommande i övriga landet. Efter 
avslutad telefonintervju mailades respondenterna en sammanställning av intervjun, där de 
fick chansen att korrigera eventuella felaktigheter. Endast en respondent återkopplade med 
några förtydliganden, vilket ledde till att vi ändrade respondentens svar och återgav dessa på 
ett sätt som respondenten bedömde stämma väl överens med dennes tankar. Det skedde 
ingen övrig återkoppling där respondenterna ville korrigera något, vilket talar för en hög 
giltighet ur det hänseendet.   
     En styrka i att vara två författare är att resultaten tolkas och analyseras två gånger, och då 
vi båda två dragit samma slutsatser uppfattas också våra slutsatser som mer adekvata och 
legitima.  
 
Replikerbarheten vid kvalitativa studier är svår att bedöma då studien påverkas i hög grad av 
forskarna. Personliga egenskaper hos forskarna vid datainsamlandet påverkar både hur 
resultaten tolkas och hur respondenterna svarar, vilket talar emot möjligheterna att replikera 
en kvalitativ studie (Bryman, 2011).  
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6.5 Etikdiskussion 

 
Samtliga respondenter har på ett generöst sett försett oss med värdefulla tankar och 
reflektioner. Denna skatt har vi tagit oss an med respekt för att respondenternas egna 
intentioner med det som sagts hålls intakt. Samtycket vi fått gäller respondenternas svar, och 
därför får inga förvanskningar av dessa göras. Hur vi gör vår tolkning – att vi använder oss av 
en hermeneutisk ansats – visar hur föregående avsnitt, metoddiskussionen, också till viss del 
är en del av etikdiskussionen.  
 
Den etiska fråga som diskuterats mest – för att den väl är svårast att få svar på – är ifall 
respondenterna tagit skada av sitt deltagande. Att ha tagit skada kan låta dramatiskt, men 
exakt vad som är begreppets innebörd är en bedömningsfråga (Bryman, 2011); att känna 
obehag efter intervjun kan till exempel klassas som en skada. Att leva upp till de tidigare 
nämnda forskningsetiska principerna är ett första steg för att eliminera eller minska 
eventuell skada, men i fallet med socialsekreteraren tillkommer också den aspekten att denne 
var ensam om att delta. Helt anonym kan vi därför inte påstå att denne respondent var, då 
arbetskamrater kan ha kännedom om respondentens deltagande. Vi vill dock framhålla en 
förmildrande omständighet i att respondenten deltog i egenskap av socialsekreterare – vilket 
ger en viss distans än om denne ställde upp som privatperson.  
 
Vinkeln i studien har varit hur individen påverkas av det organisatoriska förfarandet, snarare 
än den enskilde individens handlande som något rätt eller fel. Vi förutsätter förstås att alla 
gör det de tror blir bäst, utefter givna lagar och regler.    
Denna approach i sig kan också upplevas vara besvärlig för våra respondenter då den kan 
tyckas föreslå att de i sin tjänstemannaroll inte handlar utefter egen vilja, utan snarare är 
”offer” för strukturella betingelser. Det kan därför vara på sin plats att betona att det är våra 
föreställningar om hur strukturen påverkar den enskildes handlingsutrymme som beskrivs. 
Det är också en kärnfråga i denna uppsats: handlingsfrihetens vara eller inte vara; vad finns 
det för utrymme kvar efter styrdokumentens intåg och självklara plats i offentlig styrning?  
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7 SLUTSATSER 

Följande slutsatser har dragits utifrån studiens resultat:  
 

Ø Lagen är otydlig – både ifråga om när en orosanmälan ska göras och när den inte ska 
göras. Det är också oklart hur en myndighet som anmälare ska hanteras, när det 
gäller vilka kontakter som får tas under förhandsbedömningen.  

Ø De ständigt ökande styrdokumenten slår till sist ut varandras syften: Socialstyrelsen 
uppger att offentliga tjänstemän ska anmäla all oro, samtidigt som socialsekreterarna 
får direktiv från socialnämnden att bara utreda viss oro. Det obehag som lärare kan 
känna inför en orosanmälan kan alltså undvikas om det fanns kunskap hos lärarna 
om vilken oro som – av rutin – inte utreds på socialkontoret.  

Det finns skäl att tro att bristande kunskaper om anmälningsskyldigheten är ett omfattande 
problem, som genom uteblivna orosanmälningar drabbar utsatta barn. Dessa barn får inte 
sin rätt till skydd. En kunskapsöversikt hos svenska skolor och lärare skulle kunna vara en 
utgångspunkt för vidare forskning. Ett konkret förslag är också att Sveriges socialtjänster på 
ett tydligare sätt lever upp till den lagstadgade samverkansskyldighet de har med landets 
skolor.  
     Tendenser till det minskade utrymmet för tjänstemän att reflektera och tänka kritiskt, 
även i socialtjänsten kan framöver bli ett allvarligt problem inom svenskt socialt arbete, där 
det skulle kunna undersökas vilka mängder av styrdokument som socialsekreterare behöver 
förhålla sig till i sitt arbete. En tydligare lagstiftning och en större tillit till våra 
professionsutövare att de utför sitt arbete med sunt förnuft tror vi kan göra en positiv 
skillnad i arbetet med att ge utsatta barn skydd.     
 
Ett intressant bifynd var anmälningsskyldigheten som arbetsmiljöproblem; där lärare kan få 
utstå hot och hot om våld, samt andra obehagliga möten med elevens föräldrar då de står 
inför att orosanmäla eleven. Utifrån forskning och intervjuer med rektorer får vi en bild av att 
färre anmälningar görs på grund av detta.   
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BILAGA A - ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN ENLIGT 14 KAP 1 § 
SOCIALTJÄNSTLAGEN 
Ur svensk författningssamling: 
 
 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 
 
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 
illa:  
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen, 
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller på socialtjänstens område. 
   De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 
   Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är 
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning 
av ett barns behov av stöd och skydd. 
   Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om 
Barnombudsman. Lag (2015:98).
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BILAGA B – KOMMUNENS RIKTLINJER FÖR RUTIN AV 
OROSANMÄLAN 

Syfte	
Detta dokument har tagits fram för barnens/elevernas bästa och för att verksamheterna ska ges 
tydliga rutiner för hur anmälningar till socialtjänst och polis ska ske. Ett snabbt och 
konsekvent agerande från våra förskolor och skolor är mycket viktigt för det enskilda 
barnets/elevens säkerhet vid missförhållanden hot, våld eller brottsliga gärningar. Det syftar 
också till att skapa ett gemensamt synsätt på vad som motiverar en anmälan och vem som 
faktiskt anmäler. Rutinerna ersätter dock inte de enskilda enheternas ordningsregler eller 
andra handlingsplaner som tar upp hot- och våldsproblematik i en vidare bemärkelse.  
 
Verksamhetens	förebyggande	arbete	
Varje förskola och skola är enligt lag skyldig att upprätta en plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Planen ska innehålla en beskrivning av hur enheten arbetar för att 
förebygga, förhindra, upptäcka och utreda trakasserier, diskriminering och kränkande 
behandling.  

 
Planen ska innehålla: 

• En beskrivning av verksamhetens långsiktiga mål och insatserna för det främjande 
arbetet. 

• De slutsatser som kan dras av kartläggningarna om situationen i verksamheten. 
• Konkreta mål för och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för 

att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt en 
ansvarsfördelning för detta. 

• Tydliga rutiner för akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffade kränkningar 
och hur dessa ska dokumenteras. 

• En beskrivning av hur barn och elever har varit delaktiga i arbetet med att ta fram 
planerna. 

 
Rutiner	vid	anmälningsskyldighet	om	missförhållanden	som	rör	barn	
 
14	kap	1	§	Socialtjänstlagen	
	
”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 
och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 
Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter…” 
 
Med barn avses varje människa under 18 år. (SoL 1 kap. 2§) 
Se även Socialstyrelsens bok:  
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-1 
	
Vilka	omfattas?	
 
All personal i verksamhet som rör barn och ungdom har en personlig skyldighet att anmäla 
oro gällande barn/ungdomar som far illa. Detta avser uppgifter de får kännedom om i tjänsten. 
En polisanmälan fråntar inte den anmälningsskyldige plikten att anmäla till socialkontoret. 
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Det finns ingen straffsats för den som inte fullgör sin anmälningsplikt enligt SOL. Däremot 
kan anmälningsskyldig anställd som låter bli att anmäla dömas till ansvar för tjänstefel enligt 
20 kap.1§ brottsbalken. För anställda inom kommun och landsting kan disciplinpåföljd enligt 
kollektivavtal åläggas, t.ex. i form av skriftlig varning. 
Vad man som privatperson får kännedom om innebär inte att man blir skyldiga att anmäla 
detta till socialnämnden, t.ex. om grannars eller bekantas barn. Däremot gäller i sådana 
fall att man 
bör anmäla förhållanden som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd. 

(14 kap. 1c§ SoL)  
	
När	ska	anmälan	ske?	
 
Anmälan ska ske vid misstanke om att ett barn far illa.  
Anmälningsskyldigheten avser omständigheter som antingen kan kopplas till barnets miljö 
eller barnets eget beteende. Anmälningsplikten förutsätter inte att det ska vara klarlagt att 
socialnämnden behöver ingripa. Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta, men 
som tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp och stöd från socialtjänstens sida, ska 
anmälas. Det åligger därefter socialtjänsten att utreda ärendet och ta ställning till vilka 
åtgärder som ska vidtas.   
Vid misstanke om misshandel, sexuella övergrepp eller hedersrelaterat våld (HRV), måste 
socialkontoret kontaktas direkt. Samma dag bör anmälaren skriva ner det barnet har berättat. 
Föräldrar ska inte kontaktas. 
Påbörja inte en egen utredning. Det är socialkontorens uppdrag att utreda vilka insatser som 
behövs. 
Varje situation som uppstår där det finns misstanke att barn far illa ska anmälas till 
Socialkontor Barn och ungdom, oavsett om anmälan är gjord tidigare.  
 
Rådfråga	Individ-	och	familj 
 
Rådfråga gärna mottagningssekreterare på familjecentrum eller socialkontor innan anmälan 
görs, utan att nämna barnets namn. Råd kan även ges om hur anmälan bör utformas och hur 
vårdnadshavare bör informeras. 
 
	Kalla	till	gemensam	träff 
Om du misstänker att ett barn far illa och det inte rör misshandel, sexuella övergrepp eller 
Hedersrelaterat våld (HRV) är en för alla parter bra rutin att kalla till ett möte. Du kallar 
föräldrarna och förvissar dig samtidigt om att de förstått att du avser att bjuda med personal 
från socialkontoret och syftet med mötet. Det är av yttersta vikt att du presenterar hela din oro 
vid detta möte. I och med detta fullgör du din anmälningsplikt. Anmälaren ska vid 
mötestillfället ha en skriftlig anmälan färdig. 
Om föräldrarna inte vill medverka vid ett sådant möte, eller om du av annan anledning väljer 
att inte ha ett gemensamt möte, ska en skriftlig anmälan göras. 
Behöver du stöd i att genomföra detta kan du vända Dig till respektive familjecentrum för 
rådfrågning mm. 
 
Hur	skriva	en	anmälan?	
Anmälan till socialkontoret ska vara skriftlig. I akuta situationer kan en anmälan göras 
muntlig, men ändå följas av en skriftlig.  
Anmälan ska innehålla fakta, en beskrivning av situationen och den oro som anmälaren 
känner. Beskriv gärna i vilket sammanhang som barnet berättat om sin situation, eller 
konkreta iakttagelser runt barnet. Anmälan ska inte innehålla egna värderingar. Se särskilt 
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framtagen blankett för ändamålet i bilaga 3. OBS! Blanketten får ej skickas digitalt, utan ska 
sändas med post, fax eller överlämnas personligen. 
 
Informera	vårdnadshavarna	
Informera vårdnadshavarna att anmälan görs. OBS inte vid misstanke om misshandel, 
sexuella övergrepp samt HRV. Detta då polisanmälan måste övervägas och eventuell 
samordning med polis måste planeras. En bedömning om skydd för barnet måste göras. Detta 
görs av socialkontoret. 
 
Vem	undertecknar	anmälan? 
 
Varje enhet diskuterar och bestämmer vem som ska göra anmälan. Rektor/förskolechef ska 
alltid vara informerad om att anmälan görs. En anmälan kan även göras av flera personer 
tillsammans. Anmälaren kan aldrig vara anonym. Den enskilde som fått uppgifter om oro till 
sig har anmälningsskyldighet. En överordnad får inte hindra detta.  
	
Återkoppling	från	socialkontoret 
 
I de flesta fall lämnar föräldrar sitt samtycke till återkoppling utifrån beslut gällande anmälan 
om oro. Socialnämnden får informera om att en utredning har inletts, inte har inletts eller 
redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till 
omständigheterna inte är olämpligt (14kap1b§ SOL) 
Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enlig 1§ ett 
möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt (14 kap1a§) 
 
Uppgiftsskyldighet	till	socialkontoret	under	utredningens	gång	
 
De som är anmälningsskyldiga enligt 14 kap 1 § är också skyldiga att till socialkontoret lämna 
alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen. Hänvisning till denna paragraf finns 
i 1 kap. 2 a § andra stycket Skollagen. Plikten att lämna uppgifter är överordnad sekretessen. 
Uppgifterna inhämtas med hjälp av Konsultationsdokument skola/förskola BBIC (Barns 
behov i centrum). Konsultationsdokumentet skickas till berörd person på skolan.  
Då konsultationsdokumentet är omfattande kan flera personer/funktioner inom skolan behöva 
delta för att få en komplett och allsidig bild av barnet/den unges situation.  
Dokumentet skickas åter till ansvarig socialsekreterare. Det skriftliga materialet kan behöva 
följas upp av samtal. 
 
Stöd	till	anmälaren/berörd	personal	
 
Arbetsledningen bör vara observant på personalens behov av handledning och stöd i en 
anmälningssituation. 
Vid behov kan respektive Familjecentrum kontaktas för rådfrågning och vägledning. 
 

Vad	händer?	
Undrar du hur det gick/vad som händer efter det att du gjort en anmälan eller varit referent - 
ring och fråga. Dels kan du fråga föräldrarna, de vet ju oftast bäst vad som händer/ vad som är 
på gång. Du kan även ringa den socialsekreterare som har hand om ärendet. I receptionen kan 
de hjälpa dig att få veta namn på rätt person. 
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BILAGA C – MISSIVBREV OCH INTERVJUGUIDE 
TELEFONINTERVJU REKTORER 

Missivbrev 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur skolorna hanterar skyldigheten att anmäla oro för 
barn enligt 14:1 Socialtjänstlagen. Vi följer de forskningsetiska principerna som innebär att 
ditt deltagande är frivilligt, och du väljer själv vilka frågor du svara på samt när du vill avsluta 
ditt deltagande. Ditt deltagande är också anonymt, det kommer inte gå att spåra svaren till dig. 
Dessutom vill vi informera om att uppsatsen endast kommer att användas i vetenskapligt 
syfte.  

Telefonintervju - rektorer 
 

1. Har ni en dokumenterad rutin för orosanmälan?   
2. Hur har lärare och annan personal tagit del av rutinen? 
3. Har du beslutat om denna rutin, eller fanns den när du tillträdde som rektor? 
4. Vem skriver vanligtvis under anmälan?  
5. (Händer det att lärare och annan personal själva gör orosanmälningar?) 
6. Varför ser rutinen ut som den gör? 
7. Vilka för- och nackdelar ser du med denna rutin? 
8. När personal på skolan kommer med sin oro till dig, hur hanterar du det? (Har 

det hänt att du bedömt att en anmälan inte behöver göras, efter att en lärare 
eller annan personal kommit till dig med oro över någon elev?) 

9. Har det hänt att du ringt till socialtjänsten för råd om huruvida en anmälan 
behöver göras? 

10. Kontaktar socialtjänsten dig för kompletterande information eller för 
deltagande på trepartsmöte (anmälarmöte)? 

11. Vad gör du om du inte har möjlighet att komma på mötet? 
12. Vilka känslor uppkommer hos dig vid en anmälan? 
13. Vilka känslor tror du uppkommer hos dina anställda vid en anmälan? 
14. Hur ser föräldrakontakten efter att en anmälan gjorts? 
15. Hur ser kontakten med socialtjänsten ut efter anmälan gjorts? 
16. Får vårdnadshavare allmän information om att skolan lyder under 

anmälningsskyldighet?   



 

 

BILAGA D – MISSIVBREV OCH INTERVJUGUIDE 
SEMISTRUKTURERAD INTERVJU SOCIALSEKRETERARE  

Missivbrev 
Hej! 
Våra namn är Annika Dostál och Erika Björk. Vi studerar på socionomprogrammets sjätte 
termin på Mälardalens Högskola. Vi skriver vårt examensarbete om ett ämne som för oss är 
mycket intressant – anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL, och hur denna skyldighet 
efterlevs i praktiken. Syftet med studien är att undersöka hur skolor hanterar 
anmälningsskyldigheten och hur man kan förstå deras rutiner kring detta. Detta område är 
relativt outforskat, kunskapen som vi eftersöker från dig är därför av stor betydelse och vi är 
tacksamma över din medverkan. 
Deltagandet är frivilligt och du förblir anonym. Du får avsluta ditt deltagande när du önskar 
under processens gång. Examensarbetet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 
 
Vid frågor och funderingar samt om du vill ta del av vår färdiga uppsats så är du välkommen 
att kontakta oss: 
Student:      Student: 
Erika Björk      Annika Dostál 
Tel. XXXXXXXXXX     Tel. XXXXXXXXXXX 
mailadress      mailadress 
Handledare: 
Docent Pernilla Liedgren 
mailadress 
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