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Abstract 
 
Authors:  Marie Norstedt och Johanna Svensson 
Title:  Has the report helped the child, or rather, made it worse? A qualitative study of 
preschool teachers’, well baby nurses’ and social secretaries’ view on the mandatory 
reporting legislation and the collaboration concerning children at risk for being 
maltreated. 
Supervisor: Gunilla Lindén 
Assessor: Maria Bangura Arvidsson 
 
The mandatory report legislation under Chapter 14, 1 § Social Services Act, imposes an 
obligation to report to social services if they suspect child maltreatment. The interest for 
our thesis topic was brought when we read articles and previous research showing that 
preschool teachers and well baby nurses do not always notify when they suspect child 
maltreatment. The aim of this study was to examine preschool teachers’, well baby 
nurses’ and social secretaries’ view on the concept of children being maltreated, the 
mandatory reporting legislation and the collaboration. We used 13 qualitative interviews 
in order to obtain our results and analyzed them based on past research on this subject 
and two different theories - decision theory, where the decision-making process was in 
focus and communication theory, where the importance of feedback was at the centre. 
The results showed that all of our respondents felt that the concept of children being 
maltreated is a broad concept which makes it difficult to define exactly what that means. 
The same applies to the mandatory reporting legislation, which both preschool teachers 
and well baby nurses found it difficult to determine what a suspicion is and then decide 
to notify or not notify. The reasons that came up as to why a report is not always done 
when you suspect child maltreatment could be about a fear of losing the confidence of 
the child and family. There was also a great frustration among both preschool and child 
welfare centre over the lack of feedback after a report. This could affect their decision to 
report at the next opportunity, if they don’t find out if the report has helped or made it 
worse for the child. Enhanced collaboration was called for, not only in acute cases, but 
also an ongoing collaboration where the staff could get important information from the 
social services about the mandatory reporting legislation, the Official Secrets Act, and 
how social services work. The social secretaries were, in turn, aware that the 
arrangements were inadequate, but said that they needed more resources and someone 
who is responsible for collaboration so that it is implemented in practice. 
 
Keywords: Children being maltreated, Maltreatment, Mandatory reporting legislation, 
Collaboration, Feedback 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden verka för att barn växer upp 

under trygga och goda förhållanden. För att kunna hjälpa de barn som far illa måste 

socialtjänsten bli informerad av dem som kommer i kontakt med barn. Det kan vara 

allmänheten, som bör anmäla om de får kännedom om något, men framförallt de 

anställda som har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL. Det handlar bland annat 

om de som arbetar på myndigheter vars verksamhet berör barn, inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. De har en skyldighet att genast anmäla om de misstänker 

att ett barn far illa (SFS 2001:453).  

 

Forskning visar att socialtjänsten endast får vetskap om en liten del av de barn som 

misstänks fara illa genom personal som har anmälningsskyldighet (Sundell 1997; 

Sundell & Colbiörnsen 1999; Lundén 2004). Enligt SOU-rapporten Barnmisshandel – 

att förebygga och åtgärda är det mindre än 50 % av de barn i förskolan och skolan som 

misstänks fara illa som blir anmälda till socialtjänsten. De kanske får stöd på något 

annat sätt, men rapporten tar upp vikten av att en anmälan blir gjord för att 

socialtjänsten ska kunna göra en ordentlig utredning om barnets behov av stöd i ett 

långsiktigt perspektiv (SOU 2001:72). SOU-rapporten Lag om stöd och skydd för barn 

och unga beskriver också att det finns ett problem med att antalet barn som anmäls inte 

stämmer överens med det antalet som verkligen misstänks fara illa (SOU 2009:68). 

Även Barnombudsmannen (1998) har i en artikel uppmärksammat att personal inom 

BVC (barnavårdscentralen), barnomsorg och skola inte följer anmälningsskyldigheten i 

tillräcklig stor utsträckning. Undersökningar har visat att det endast är ett fåtal av de 

skolbarn som har misstänkt allvarlig social problematik som blir anmälda och BVC har 

visat likande brister i anmälningsskyldigheten. Artikeln tar upp olika orsaker till varför 

inte personalen anmäler till socialtjänsten, till exempel bristande kunskap om 

anmälningsskyldigheten, oro över att föräldrarna flyttar barnen till en annan kommun, 

obehag över att kontakta socialtjänsten samt ett misstroende mot socialtjänsten.  

 

BVC i Sverige är ganska unik om man gör en internationell jämförelse, eftersom man 

har kontakt med så gott som alla familjer med barn i förskoleåldern. Det är frivilligt och 

det finns en acceptans för BVC i alla sociala grupper, vilket gör att de kommer i kontakt 
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med många som aldrig annars självmant går till en myndighet. Till skillnad från BVC, 

som oftast bara träffar barnen korta stunder, träffar förskolan barnen under en längre 

period och har fler tillfällen att se om ett barn mår dåligt (Hagelin, Magnusson & 

Sundelin 2007).   

 

Vi har avgränsat oss till att fokusera på förskola och BVC, eftersom vi menar att 

personalen där har ett stort ansvar att uppmärksamma mindre barn som far illa, som 

kanske ingen annan ser. Vi har valt att undersöka deras syn på anmälningsplikten samt 

deras samverkan med socialtjänsten när det gäller barn som misstänks fara illa. Enligt 5 

kap. 1a § SoL ska socialnämnden samverka med samhällsorgan, organisationer och 

andra som berörs när det gäller frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Det står också att nämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd (SFS 

2001:453). För att få ett annat perspektiv och en möjlighet att få reda på vad som kan bli 

bättre har vi också undersökt socialsekreterarnas syn på anmälningsskyldigheten och 

hur de ser på samverkan med BVC och förskola.  

 

Vi har valt att belysa våra resultat med två olika teorier, där den ena har sitt ursprung i 

beslutsteorin, där det handlar om den beslutsprocess personalen går igenom innan de tar 

ett beslut om att anmäla eller inte anmäla. Den andra teorin vi har fokuserat på är 

kommunikationsteorin, ur den belyser vi bland annat betydelsen av feedback från 

socialtjänsten efter en anmälan. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka förskollärares, BVC-sjuksköterskors 

samt socialsekreterares syn på samverkan och anmälningsskyldigheten när det gäller 

barn som misstänks fara illa. 

 

1.3 Frågeställningar  

Vi har vänt oss till våra intervjupersoner för att få deras syn på följande frågor: 

• Vad innebär begreppet och hur upptäcks barn som far illa? 

• Vad kan påverka benägenheten att anmäla när ett barn misstänks fara illa? 

• Vilka faktorer har betydelse för samverkan? 

• Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för samverkan? 
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1.4 Definition av begrepp 

• Barn: Definieras 0-17 år (Hindberg 2002). Vår definition av barn i denna 

uppsats är mellan 0-6 år, då det är den åldern som finns på BVC och förskola.  

• BVC: Barnavårdscentral = Ett geografiskt avgränsat distrikt med ansvarig 

sjuksköterska för förskolebarnens hälsovård (Hagelin et al. 2007) 

• Förskola: Barnomsorg för barn mellan 1-6 år (Hagelin et al. 2007) 

• Barn som far illa: ”När en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller 

psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose 

barnets grundläggande behov.” (Prop. 2002/03:53) 

• Omsorgssvikt: ”När föräldrar inte kan ge sina barn den psykiska eller fysiska 

näring de behöver samt det behov av skydd som barn har.” (Hindberg 2002). 

• Samarbete/Samverkan: I litteraturen används dessa begrepp varierat. Vi 

använder dem på ett likställt sätt. Samarbete är ett övergripande begrepp, medan 

samverkan beskrivs som en samarbetsform där olika aktörer har kontinuerliga 

möten kring gemensamma frågor (Sundell & Colbiörnsen 1999). 

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i vår uppsats, då vårt syfte är att vi vill 

undersöka intervjupersonernas syn på problemområdet, det vill säga att få fram deras 

erfarenheter, åsikter, känslor och upplevelser.  ”Intervjuer används som ett medel för att 

förstå hur människor uppfattar sin sociala värld och hur de handlar i den.” (May 2001, s. 

148). Aspers (2007) tar upp att intervjuer är en kvalitativ mellanmänsklig metod, vilket 

innebär att forskaren direkt interagerar med dem som studeras och han menar, liksom 

May (2001), att om forskaren vill förstå den värld som aktörerna lever i och de 

handlingar de utför måste forskaren gå ut på fältet och prata med dem. Vårt förslag till 

intervjupersonerna var att vi skulle komma ut till deras arbetsplats för intervjun, just för 

att vi skulle få en känsla av den värld de arbetar i. Enligt May (2001) finns det fyra olika 

typer av intervjuer, alltifrån helt strukturerade intervjuer med fasta frågor utan möjlighet 

till följdfrågor, till helt öppna intervjuer där intervjupersonen får prata fritt. Vi beslutade 

oss för semistrukturerade intervjuer, som kändes som en bra mellanform, där vi använde 

oss av vissa strukturerade frågor, men var samtidigt öppna för nya vinklar som kunde 

komma upp under intervjuerna.  
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2.1.1 Metodens förtjänster och begränsningar 

Vi anser att den kvalitativa intervjumetoden är den bästa för vårt syfte, då vi har velat 

undersöka intervjupersonernas syn och upplevelser inom problemområdet. Kvalitativ 

forskning handlar om att man vill få fram människors egna talade ord och att forskaren 

vill förstå människor utifrån deras egna referensramar (Repstad 1999). I en kvantitativ 

undersökning kan det vara svårt att ställa frågor om upplevelser och känslor, som ska 

kunna besvaras på en enkät med ett kryss eller på en rad. Uppställda frågor kan lätt 

misstolkas och i en kvalitativ intervju är forskaren själv närvarande och kan undvika 

missförstånd. Fördelen med den semistrukturerade intervjumetoden är att vi har kunnat 

ställa följdfrågor och fördjupat de svar vi fått från intervjupersonerna, som inte hade 

varit möjligt i en helt strukturerad intervju. Samtidigt är det bra med en viss struktur, 

som underlättade vårt arbete när vi senare skulle jämföra våra resultat från intervjuerna.  

 

En begränsning med denna semistrukturerade kvalitativa metod kan vara att den som 

blir intervjuad inte får så stora chanser att få fram sina perspektiv, eftersom forskaren på 

förhand har tänkt ut de områden som ska undersökas och ställt upp frågor efter det 

(Aspers 2007). Vi är medvetna om detta, men anser att den korta tid vi har haft på oss 

att göra uppsatsen innebär att vi har behövt ha en viss grad av struktur från början för att 

lättare kunna analysera materialet. En annan begränsning med en kvalitativ metod kan 

också vara att den får fram synen på problemområdet från endast ett fåtal respondenter 

och att resultaten är en tolkning av dessa få svar. Undersökningen blir inte allmängiltig, 

utan det är viktigt att betona här i uppsatsen att resultaten vi har kommit fram till 

grundar sig i synen från våra intervjupersoner.  

 

2.2 Urval 

Aspers (2007) tar upp frågan om antalet intervjuer i en undersökning och han menar att 

det beror på hur många olika typer av aktörer som man ska intervjua. Handlar det om en 

relation mellan olika aktörer bör man ha med båda sidor och då ökar automatiskt antalet 

intervjuer. Vi valde tre olika aktörer att intervjua, då vi ville undersöka förskollärares, 

BVC-sjuksköterskors och socialsekreterares syn på anmälningsskyldigheten och 

samverkan. Vår tanke var från början att göra nio intervjuer, där urvalet var tre BVC-

sköterskor, tre förskollärare inom barnomsorgen och tre socialsekreterare som tar emot 

anmälningar. Slutresultatet blev tre BVC-sjuksköterskor, fem förskollärare, en rektor 

för den ena förskolan och fyra socialsekreterare. Totalt sett blev det tio olika 
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intervjuställen, men sammanlagt 13 intervjuer, då några var med två intervjupersoner 

samtidigt. Vi vände oss till tre olika kommuner för att göra intervjuerna, eftersom vi 

ville få en bredare spridning och för att undvika att bara få en kommuns bild på bland 

annat samverkan. Vi använde oss av både privata kontakter och informanter ute på fältet 

som kunde hjälpa oss att komma i kontakt med rätt personer från början. Vissa fick vi 

jaga en längre tid, medan andra svarade direkt ja vid första kontakten. 

 

2.3 Genomförande 

Innan vi gav oss ut på fältet utformade vi tre olika intervjuguider för våra aktörer, där vi 

hade ställt upp några olika teman med underliggande frågor (se exempel bilaga 1). Våra 

intervjuer bokade vi in per telefon eller via e-post och vårt informationsbrev (se bilaga 

2) gick ut via e-post till alla våra intervjupersoner innan intervjutillfället, för att de 

skulle få lite mer information om vårt syfte med uppsatsen och hur intervjuerna skulle 

gå till. Med tillåtelse från alla våra intervjupersoner spelade vi in intervjuerna på 

bandspelare och var noga med att betona att allt skulle bli anonymt i uppsatsen. Alla 

intervjuerna tog ungefär en timme och vi var noga med att hålla tiden, så att 

intervjupersonen inte skulle känna sig stressad.  

 

Vår första intervju på en förskola blev med två intervjupersoner samtidigt, då de 

egentligen skulle haft planering och tyckte att det var lämpligt att vi kom på den här 

tiden. Den tredje förskolan vi var på, visade sig vara en integrationsförskola för 

flyktingbarn. Det var en intressant intervju, men vi kände att det blev mycket fokus på 

flyktingbarnens föräldrar och förskolläraren hade bara kontakt med flyktingenheten, inte 

de socialsekreterare som tar emot anmälan när barn misstänks fara illa. Vi gjorde därför 

en fjärde intervju på en förskola och den var också med två intervjupersoner, men där 

fick vi prata med rektorn halva tiden och sedan bytte de på grund av tidsbrist hos 

rektorn, så att vi fick prata med en förskollärare under resten av tiden. En av 

intervjuerna på socialtjänsten blev också med två intervjupersoner samtidigt, utan att vi 

visste om det i förväg. Det blev därför totalt tio intervjutillfällen, men sammanlagt 

tretton olika intervjuer. Vi var båda två delaktiga under samtliga intervjuer, men i olika 

grad. Den ena höll i de strukturerade frågorna och den andra kom med följdfrågor och 

kontrollerade bandspelaren och tiden. Det kändes naturligt att båda två var aktiva under 

intervjuerna och vår uppfattning var att även intervjupersonerna tyckte att detta kändes 

bra, då det blev en avslappnad stämning under alla intervjuerna. Repstad (1999) tar upp 
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att det kan vara en nackdel med att vara två intervjuare, då det är resurskrävande och 

intervjupersonen kan känna sig i minoritet. En fördel kan istället vara att den ena kan ha 

ansvaret för att frågorna följs och den andre kan då ha möjlighet att ställa spontana 

följdfrågor. En annan fördel är att intervjuarna efteråt kan diskutera hur intervjun gick 

till och vilka tolkningar man ska göra. 

 

2.4 Bearbetning och analys 

Vi transkriberade intervjuerna, det vill säga skrev in dem i datorn för att få dem exakt 

återgivna och sedan skrev vi ut dem för att få en text att arbeta med. Hur detaljerat man 

gör utskriften beror på vad man ska använda den till, exempelvis om varje paus, 

harkling och andetag ska vara med (Aspers 2007). Vi skrev bara in alla ord, men vi var 

observanta på om pauser eller harklingar hade någon särskild betydelse för det som kom 

fram. Efter transkriberingen behövde vi koda vår text för att kunna analysera den och 

komma fram till våra slutgiltiga resultat. Kodning är en del av analysen som delar upp 

materialet i olika delar, som kallas koder. Val av teori och själva empirin styr 

kodningen, men nya frågor kan komma upp under insamlingen av data och då kan nya 

koder uppstå. För att koda använde vi oss av marginalmetoden, där man kodar 

materialet med färgpennor i marginalen och skriver upp koderna i ett kodschema, där en 

viss färg motsvarar en särskild kod. De olika koderna sorteras sedan, för att analysera 

vilka likheter och skillnader inom och mellan koderna som finns (Aspers 2007). Våra 

koder var barn som far illa, anmälningsskyldighet, möjlighet till råd och samverkan. 

Dessa koder ligger nära uppsatsens frågeställningar och det gjorde vi medvetet för att 

det skulle bli lättare att analysera materialet efteråt. Återkoppling blev en ny kod som 

kom upp under arbetets gång, då det var ofta återkommande under alla intervjuer. 

Tolkning och analys av materialet gjorde vi sedan med hjälp av vår tidigare forskning 

om problemområdet och de teorier vi funnit lämpliga. 

 

2.5 Resultatens tillförlitlighet 

Det som är viktigt i en kvalitativ metod är validiteten, det vill säga att vi verkligen har 

undersökt det vi ville undersöka och ingenting annat (Thurén 1991). Vi ville få fram 

intervjupersonernas syn på bland annat begreppet barn som far illa, 

anmälningsskyldigheten och samverkan. Vi uppfattar att validiteten är relativt god, då vi 

känner att vi har fått svar på det vi ville, även om det inte går att göra några 
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generaliseringar av så få intervjutillfällen. Våra tre olika intervjuguider fungerade, även 

om vi inte alltid följde frågeordningen utan tog det varefter ämnet kom upp. Två av våra 

intervjupersoner ställde som krav att få frågorna skickade till sig innan intervjun för att 

de skulle kunna förbereda sig. Vi har reflekterat över hur det har påverkat intervjuerna 

och känner att det inte blev samma dynamik som i våra andra intervjuer, där det blev 

helt andra följdfrågor och mer spontana svar. Vi har funderat över andra saker som kan 

ha påverkat intervjuerna, bland annat möjligheten att få sitta ostörd. På förskolorna var 

det svårt, då det var barn och annan personal utanför och vi satt med öppna dörrar. På 

ena förskolan tutade det i faxen och intervjupersonen var tvungen att avbryta intervjun 

ett tag för att ta ett mobilsamtal. Vi blev också avbrutna på två BVC-intervjuer, 

antingen genom att annan personal knackade på och ställde frågor eller att 

intervjupersonen fick avbryta för att prata med en klient.  

 

Två av våra intervjuer var med två intervjupersoner samtidigt och vi har diskuterat hur 

de påverkade varandra under intervjun. Vid intervjun på förskolan riktade vi frågorna 

till båda två och väntade tills båda hade svarat på frågan. De verkade ha bestämda 

åsikter och hade dessutom tidigare arbetat på två helt olika förskolor, vilket gjorde att de 

hade skilda erfarenheter som var av intresse för oss. Intervjun där två socialsekreterare 

var närvarande var lite mer samstämmig och där svarade inte båda två på varje fråga. 

Orsaken till det kan ha varit att de antingen var samstämmiga eller att den ene inte ville 

gå emot vad den andre sa. Vi har också reflekterat över hur vi två socionomstudenter 

kan ha påverkat intervjupersonerna, både med det faktum att vi båda två var närvarande 

under intervjuerna men också genom den respons vi har gett på deras svar av frågorna. 

Repstad (1999) menar att ett problem med gruppintervjuer kan vara att det finns en risk 

med att det bara är acceptabla och tillåtna synpunkterna som kommer fram och att det 

kan finnas en dominant person i gruppen som bestämmer. En fördel med gruppintervju 

som Repstad tar upp är att det kan bli fylligare information, då en person kan följa upp 

det en annan säger så att det blir nyanserat. Det är viktigt att gruppen är trygga inför 

varandra och att de på så sätt kan vara öppna inför forskaren. Vi tror att våra 

intervjupersoner var trygga med varandra och vågade vara öppna, både mot oss och mot 

varandra. Vi anser också att det faktum att vi är två studenter ökar tillförlitligheten i vår 

undersökning, då vi har varit med på alla intervjuer och tillsammans tolkat materialet. 
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2.6 Etiska överväganden 

I vår uppsats har vi följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentionalitetskravet och nyttjandekravet. 

Syftet med dessa krav är att ge etiska normer för förhållandet mellan oss forskare och 

våra undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet 2002). Principerna har väglett oss i mötet 

med våra intervjupersoner samt under hela uppsatsarbetets gång och nedan ger vi en 

beskrivning av hur vi förhöll oss till dessa. 

• Informationskravet: Genom vårt informationsbrev gav vi våra intervjupersoner 

information om uppsatsens syfte, hur intervjuerna skulle gå till och att vi skulle 

följa dessa fyra forskningsetiska principer. 

• Samtyckeskravet: Samtycke ska ske från varje intervjuperson innan en intervju 

påbörjas och det skedde både genom vårt informationsbrev och vid varje 

intervjutillfälle. Vi tyckte att denna information tåls att upprepas och därför 

började vi varje intervju med att upplysa dem än en gång om uppsatsens syfte, 

samt att de deltog på frivillig basis och att de när som helst kunde välja att 

avbryta sin medverkan.  

• Konfidentionalitetskravet: Vi anonymiserade både våra intervjupersoner och de 

olika kommunerna av etiska skäl. Det är bara tre olika aktörer och tre olika 

kommuner, så vi ville inte riskera att någon av dem skulle kunna bli 

identifierade. För att särskilja våra olika intervjupersoner i redovisningen av vårt 

empiriska material valde vi att beteckna dem med olika bokstäver. 

• Nyttjandekravet: Intervjupersonerna fick ett löfte både via informationsbrevet 

och vid varje intervjutillfälle om att uppgifterna de lämnade till oss endast skulle 

användas till uppsatsarbetet och inget annat. 

 

2.7 Förförståelse 

Alla människor har en förförståelse, det vill säga en vardagsförståelse och erfarenheter i 

den livsvärld vi lever i. Forskare behöver vara medvetna om den förförståelse de har 

både som privatperson och som forskare när de ska tolka sina resultat inom ett område 

för att kunna förstå det de ska undersöka (Aspers 2007). Vi båda författare har en 

vardagsförståelse och en förförståelse som kommer genom socionomutbildningen när vi 

skriver uppsatsen, som vi ska vara medvetna om. En av oss är förälder och har därför 

erfarenhet och kontakter med både BVC och förskola, som kan vara en förförståelse att 
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ta i beaktning under uppsatsen. Vi har därför valt att inte intervjua personal som har 

kommit i kontakt med författaren, även om vägen till kontakt på fältet hade varit lättare. 

 

2.8 Källkritik och orientering om kunskapsläget 

Vi har hittat många relevanta källor som har varit väl anpassade till våra studier, så 

problemet har nästan varit att det har varit för många att välja bland. Några studier i 

tidigare forskning är av lite äldre ursprung, men namnen på dessa forskare har dykt upp 

i olika källor vi har läst och därför har vi ansett att de är väl värda att ta med och det 

verkar inte finnas några nyare studier att ta del av inom vårt område. 

Till vår uppsats har vi funnit relevant litteratur genom databaser som LIBRIS (nationell 

litteraturkatalog), Elin@Lund, SCA (Social services abstract), DIVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet) och Google Scholar. Vi har sökt på följande begrepp samt 

kombinerat dessa på olika sätt: barn som far illa, omsorgssvikt, samverkan, 

kommunikationsteori, beslutsteori, förskola, BVC, socialtjänst, child, risk, protection, 

neglect, interaction, agency cooperation, agency collaboration, preschool, childcare 

center, social services och Sweden. Vi har funnit både böcker, avhandlingar, rapporter 

samt artiklar som vi har använt oss av i uppsatsen och här kommer två exempel. 

Samarbete kring barn i riskzonen (Sundell & Colbiörnsen 1999) och Att identifiera 

omsorgssvikt hos förskolebarn (Lundén 2004). 

2.9 Arbetsfördelning 

Vi är två författare som tillsammans har kommit fram till problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Båda två har varit med under alla intervjuerna och sedan har vi delat 

upp transkribering och kodning mellan oss. Empiri, analys och slutdiskussion har vi 

gjort gemensamt för att kunna komma fram till vad vår undersökning har gett för 

resultat. 

 

3. Bakgrund 

3.1 Lagstiftning 

I detta kapitel tar vi upp sådan lagstiftning som vi tycker är en viktig grund för vår 

uppsats. Socialtjänstlagen (SoL) tar, förutom anmälningsskyldigheten, upp att 

socialnämnden har en skyldighet att samverka med andra myndigheter.  
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• 5 kap. 1a § SoL: ”Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs.” (SFS 2001:453) 

• 14 kap. 1 § SoL: ”… Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 

andra myndigheter inom hälso- och sjukvård,…, 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.” (SFS 2001:453) 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har nu under år 2009 ersatt den gamla 

sekretesslagen. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och barnomsorgen omfattas av 

sekretess med omvänt skaderekvisit. Huvudregeln är då att alla uppgifter är hemliga. 

Undantag får då bara göras om det står klart att en uppgift kan lämnas ut utan att det 

skapar fysiskt eller psykiskt obehag för den som berörs eller någon närstående. 

Bedömningen ska vara efter den enskildes egen uppfattning, inte vad som generellt kan 

skapa obehag (Olsson 2009). 

 

Sekretessen tas ofta upp som ett problem för att ge och få information mellan olika 

myndigheter och här kommer några sekretessbrytande bestämmelser som är viktiga. 

Sekretessen kan bäst brytas genom att den enskilde ger sitt samtycke. Denna 

bestämmelse finns i 12 kap. 1 § och 2 § OSL (Olsson 2009). Anmälningsskyldigheten 

enligt 14 kap. 1 § SoL bryter också sekretessen för både förskolepersonal och BVC. 

Anmälan ska göras genast och det räcker att det finns en misstanke om att ett barn kan 

vara i behov av stöd. Det är sedan upp till socialnämnden att bedöma om det finns 

anledning att gå vidare med ärendet. Det är inte bara chefen på en myndighet som har 

skyldigheten att anmäla, utan det gäller för varje anställd i verksamheten (Norström & 

Thunved 2008). Det finns också en öppning i OSL som gör det möjligt för förskola och 

skola att lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda till andra myndigheter utan 

vårdnadshavarens samtycke. Enligt generalklausulen 10 kap. 27 § OSL får en 

sekretessbelagd uppgift lämnas ut till en annan myndighet om det är helt klart att själva 

uppgiftslämnandet går före sekretesskyddet. (Olsson 2009). 

 

3.2 Barn som far illa 

Propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. tar upp hur viktigt det är 

att det finns en gemensam syn på de situationer som påverkar barns livsvillkor negativt, 
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så att det kan skapas verktyg för yrkesgrupper som arbetar med barn (Prop. 

2002/03:53). Propositionen bygger på Kommittén mot barnmisshandels slutbetänkande 

Barnmisshandel: Att förebygga och åtgärda, som har definierat begreppet 

barnmisshandel. Kommittén har velat vidga begreppet barnmisshandel till att inte bara 

handla om aktiva våldshandlingar, utan också sådana beteenden som kan skada barn på 

både kort och lång sikt, till exempel bristande omsorg. Det finns en förvirring med olika 

begrepp som blandas ihop genom att de ibland tolkas synonymt och ibland olika. 

Genom definitionen av barnmisshandel vill Kommittén betona att de barn som blir 

utsatta för barnmisshandel är barn som far illa och på så vis blir dessa två begrepp 

synonyma (SOU 2001:72). 

Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov. (SOU 2001:72 s. 24). 

 

Lagstiftarna har i propositionen inte velat gå så långt som att använda detta till att 

definiera barnmisshandel, då de menar att det begreppet lätt kan förväxlas med 

straffrättens misshandelsbegrepp. De vill heller inte sätta en definition av barn som far 

illa , då det råder delade meningar om det inom och mellan yrkesgrupper, men de anser 

att Kommitténs beskrivning (se ovanstående citat) är passande för att beskriva när ett 

barn far illa. Det är viktigt att det finns ett gemensamt språkbruk för dem som arbetar 

med barn, så att det inte blir några missförstånd och så att samarbetet kan förbättras. 

Propositionen har låtit Kommitténs beskrivning av olika situationer (se bilaga 3) när ett 

barn kan fara illa komma fram i texten, vilket är fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkning, fysisk försummelse och psykisk försummelse Denna beskrivning 

av olika situationer kan då bli ett verktyg för dem som arbetar med barn och kan 

användas i situationer då till exempel en anmälan ska göras. (Prop. 2002/03:53).  

 

3.3 Anmälningsskyldighet 

Socialstyrelsen har kommit ut med allmänna råd om anmälningsskyldigheten enligt 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen. Där beskrivs det lite närmare vad en anmälan är och att den 

som har gjort en anmälan inte kan ta tillbaka den. Där står också att det är lämpligt att 

den som har gjort anmälan själv pratar med föräldrarna och förklarar varför de har gjort 

en anmälan. Rutiner bör finnas på arbetsplatsen hur man kan ge anställda stöd i 

samband med eller efter att en anmälan har gjorts. En anmälan bör vara skriftlig, med 
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tanke på att den kan ligga som underlag för senare åtgärder, men en muntlig anmälan 

ska tas emot och skrivas ned. I de allmänna råden står det att återkoppling bör ske efter 

en anmälan, genom att anmälaren får en bekräftelse på att anmälan har tagits emot och 

av vem. (SOSFS 2003:16). Handboken Anmälningsskyldighet om missförhållanden som 

rör barn har Socialstyrelsen tagit fram för att underlätta för dem som har 

anmälningsskyldighet. Det är viktigt att detta diskuteras på arbetsplatser och att rutiner 

finns för hur en anmälan ska gå till. Lika viktigt är det att samarbetet med socialtjänsten 

fungerar, så att ett förtroende skapas och att det på så sätt kan underlätta situationen vid 

en anmälan. Annars kan okunskap, osäkerhet, oro och obehag göra att de barn som 

misstänks fara illa inte blir anmälda. Möjligheten att kontakta socialtjänsten för råd om 

anonyma barn tas upp, för att inte tiden ska gå då personalen vill vänta och se vad som 

händer först (Socialstyrelsen 2004). 

 

3.4 Samverkan 

När någon eller några tillför sina specifika kunskaper, kompetenser och/eller resurser till 

en uppgift som man gemensamt har att utföra betyder det att man samverkar 

(Myndigheten för skolutveckling 2006). I Sverige har myndigheter en allmän 

lagstadgad skyldighet att samverka enligt 6 § förvaltningslagen (Skolverket 2009). 

Enligt lagstiftarna i propositionen Starkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. har 

samverkan fungerat väl vid de tillfällen då det funnits ett tydligt ställningstagande från 

ledningsnivån. Ett annat exempel där samverkan fungerar bra är den positiva 

utvecklingen av familjecentraler (BVC, mödravårdscentral, öppen förskola och 

socialtjänst i samma verksamhet) (2002/03:53). 

Socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan, skolan och 

skolbarnsomsorgen skall samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 

som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Socialtjänsten skall ha ett huvudansvar för att samverkan kommer till stånd. 

(2002/03:53 s. 57). 

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Barn som far illa och anmälningsskyldigheten 

Tidigare forskning har visat att personal inom barnomsorgen ibland tvekar att anmäla 

till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa, fast att de har en skyldighet att 
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göra det. Knut Sundell (1997) har i studien Child-care personnel´s failure to report 

child maltreatment: some Swedish evidence gjort en studie med över 300 förskolor i 

Stockholm som visar att 3 % av barnen på förskolorna misstänks fara illa, men av dem 

så är det bara 37 % som har blivit anmälda. Den största anledningen till att personalen 

inte anmälde visade sig vara att personalen var osäker på om barnet verkligen for illa 

och att de istället väntade för att se om deras egna försök att hjälpa barnet gav några 

resultat. Sundell menar att det är viktigt för personalen att förstå att de inte behöver 

veta, utan att det räcker att de misstänker att ett barn far illa. En annan anledning till att 

personalen inte hade anmält berodde på dåliga erfarenheter från tidigare anmälningar 

och det berodde framförallt på socialarbetarnas brist på att ge återkoppling. Sundell tar 

upp behovet av ett utökat samarbete mellan förskolor och socialtjänsten, för att minska 

risken för att anmälningar inte blir gjorda av den anledningen. En tredje anledning som 

kom upp i undersökningen var nyttan med en anmälan. Hälften av de barn som blev 

anmälda, blev anmälda minst två gånger innan någonting hände och bara 40 % ledde till 

någon verklig hjälp för barnet. Personalen var istället orolig för att barnen skulle flytta 

och att både barn och föräldrar skulle förlora förtroende för personalen.  

 

I studien Barn som far illa – ett dilemma för barnhälsovården har Dagmar Lagerberg 

(1998) undersökt antalet barn (0-6 år) som enligt barnhälsovården far illa på grund av 

omsorgsbrister i familjen och hur många av dem som anmäls till socialtjänsten. BVC-

sjuksköterskorna kände oro för 1,5 % av de ca 400 000 barn som omfattades av 

undersökningen och endast 11 % av dem blev anmälda till socialtjänsten. Det visade sig 

att de BVC-sjuksköterskor som hade regelbunden kontakt med socialtjänsten anmälde 

dubbelt så många barn som övriga gjorde. Önskemål från personalen var mer 

information och förbättrad samverkan med socialtjänsten, framförallt mer återkoppling 

efter en anmälan. Lättnader i sekretessen var också någonting som BVC-

sjuksköterskorna tyckte var nödvändigt och att kunna vända sig till socialtjänsten för 

råd utan att de skulle tas som en anmälan. Mer handledning och tillgång till psykologer 

kom fram som ett viktigt stöd för att kunna fullfölja en anmälan. 

 

I avhandlingen Att identifiera omsorgssvikt har Karin Lundén (2004) samlat några olika 

undersökningar hon har gjort tillsammans med andra forskare som handlar om antalet 

barn som personal vid BVC och barnomsorgen misstänker far illa, vilka tecken på 

omsorgssvikt de har observerat och hur de tolkar anmälningsskyldigheten. En av 
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studierna heter Hur vanligt är det att förskolepersonal och BVC-sjuksköterskor oroar 

sig för att barn far illa? (Lundén, Broberg & Borres 1998). Den visar att 

barnomsorgspersonalen identifierar fler barn som far illa jämfört med BVC-

sjuksköterskorna, det vill säga att de har sett fler tecken hos barnen eller misstänkt 

någonting. Lundén et al. menar att det kan bero på att BVC-sjuksköterskor har ansvar 

för flera hundra barn och ser dem under en förhållandevis kort stund, medan personalen 

på förskolan har en speciell barngrupp att ansvara för, de kan se barnet under en längre 

tid och de träffar föräldrarna regelbundet. Barnen i undersökningen var namngivna och 

därför kunde forskarna jämföra och se att BVC och barnomsorg inom samma område 

inte oroade sig för samma barn. Det menar författarna kan bero på en osäkerhet i 

begreppet barn som far illa och de anser att en gemensam definition av begreppet skulle 

underlätta för personalen så att de kan identifiera samma barn som far illa. 

 

Lundén, Broberg & Borres (2000) har gjort en senare studie, Hur tolkar BVC-

sjuksköterskor och barnomsorgspersonal anmälningsskyldigheten enligt 71 § 

Socialtjänstlagen? och liksom i förra studien kom det fram att det finns ett behov av en 

gemensam definition på begreppet barn som far illa, så att anmälningsskyldigheten 

tolkas lika av all personal som berörs. I studien undersöktes tre olika områden, låg-

mellan- och högstatusområden för att se om det var någon skillnad i hur personalen 

tolkade anmälningsskyldigheten. I låg- och mellanstatusområden var det fler barn som 

hade tecken på omsorgssvikt, men författarna menar samtidigt att det är viktigt att inte 

bara titta på socioekonomiska faktorer, så att man automatiskt tror att det är fler barn 

som far illa i låg-medelstatusområden än i högstatusområden. Det gäller att vidga synen 

så att alla barn som blir utsatta för omsorgssvikt blir uppmärksammade, även de barn 

som bor i ”finare” områden kan fara illa. 

 

En tredje studie tar upp de vanligaste tecknen på omsorgssvikt och hur många av dessa 

fall som leder till en anmälan: Vilka tecken på omsorgssvikt har BVC-sjuksköterskor 

och barnomsorgspersonal observerat hos barn? (Lundén & Broberg 2003). I studien är 

fysisk vanvård det vanligaste tecknet på omsorgssvikt och därefter kommer 

känslomässig otillgänglighet. Både dessa former av omsorgssvikt riskerar barns hälsa 

och författarna menar att psykisk otillgänglighet, det vill säga att föräldrarna inte 

känslomässigt räcker till för sina barn, har allvarligare konsekvenser för barns 

utveckling än andra former av omsorgssvikt. Barnomsorgen observerade fler tecken på 
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omsorgssvikt än vad BVC gjorde, men samtidigt anmälde de färre antal barn till 

socialtjänsten. BVC anmälde 32 % av de barn man trodde for illa och barnomsorgen 

anmälde bara 11 %.  

 

Lundéns (2004) slutsatser i avhandlingen är att det finns ett behov av en gemensam 

definition på begreppet ”barn som far illa” för att de som arbetar med barn ska kunna 

tolka anmälningsskyldigheten på samma sätt och faktiskt göra en anmälan när de 

misstänker något. Det är viktigt att psykisk omsorgssvikt ryms inom begreppet, då det 

är den form av omsorgssvikt som har den allvarligaste effekten på barns utveckling. 

Lundén menar att det inte verkar finns några riktlinjer för vare sig barnomsorg eller 

BVC för att bedöma omsorgssvikt. Hon föreslår därför ett hjälpmedel för att personalen 

ska kunna identifiera alla barn som misstänks fara illa i form av en checklista (se bilaga 

4) som tar upp olika tecken på omsorgssvikt. Hon tar också upp den beslutsprocess som 

anmälaren går igenom inför ett beslut och som kan påverkas bland annat av tidigare 

erfarenheter av feedback efter en anmälan. 

 

4.2 Samverkan kring barn som far illa 

Forskning visar att trots goda avsikter så faller barn i Sverige ändå mellan stolarna 

mellan olika samhällstjänster (Skolverket 2009; Lundström, Sundell, Sjöberg & 

Wettergren 1992). Många barn som misstänks fara illa uppmärksammas inte och får inte 

den hjälp de behöver. Detta bland annat för att olika myndigheter och tjänstemän inte 

samverkar. Ett flertal undersökningar, bland annat Sundell & Colbiörnsen (1999) ger en 

tämligen enhetlig bild av vilka faktorer som underlättar denna samverkan: (1) först och 

främst krävs ett klart definierat mål, (2) vidare fodras ett politiskt och administrativt 

stöd för förändringen, (3) en lämplig planering för förändringsarbetet, (4) extra resurser, 

(5) en fungerande kommunikation mellan berörda parter och (6) slutligen krävs det att 

de som ska samverka förstår målet och har kunskaper om och vilja att genomföra det. 

 

Lundström et al. (1992) har gjort en undersökning i tre socialdistrikt i Stockholm där de 

studerade socialtjänstens samverkan kring utsatta förskolebarn. Resultatet av detta gavs 

ut i FoU-rapporten Se till mig som liten är ut. De socialsekreterare som intervjuades 

under undersökningen var genomgående tillfreds med samverkan och de beskrev 

samverkan som ömsesidig. Förskolornas föreståndare som intervjuades var däremot inte 

lika nöjda med den rådande samverkan med socialtjänsten. En orsak till detta missnöje 
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var att föreståndarna inte hölls uppdaterade och informerade om utredningarna som 

gjordes. Socialsekreterarna i sin tur menade att de endast kunde hålla 

förskolföreståndarna informerade om de fick ett samtycke från föräldrarna. I den 

uppföljande FoU-rapporten Mellan stolarna av Sundell & Flodin (1994) bekräftas 

återigen föreståndarnas upplevelser om bristande information. Lundström et al. (1992) 

fann vidare att vissa förskolföreståndare upplevde att det var meningslöst att kontakta 

IoF (Socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg) eftersom de upplevde att det inte 

skulle hjälpa barnet. Föreståndarna visade en otålighet över att ingenting hände efter en 

anmälan. Lundström et al. menar att detta antyder att de överskattade 

socialsekreterarnas möjligheter att påverka barnet. I vissa fall ansåg föreståndarna att 

barnets situation riskerades att bli värre om de anmälde till socialtjänsten. Efter en 

anmälan mister föräldrarna troligen förtroendet för förskolan och kanske låter barnet 

sluta där. Personalen kan också känna sig hotad av föräldrarna. Dessa omständigheter 

kan väcka ångest hos föreståndarna och om det är socialsekreterarna som bör stödja 

förskolpersonalen i detta är en sekundär fråga, anser författarna. De menar att det 

viktigaste är att personalen blir medvetna om det normala med dessa processer. Det kan 

de bli genom gemensamma fortbildningar där information om varandras arbeten, 

sekretesslagen och anmälningsskyldigheten kan diskuteras. Det är inte bara denna ökade 

kunskap som är viktig med fortbildningar som sådana utan även att IoF ”får ett ansikte”. 

I studien kom det fram att föreståndarna tyckte att det var viktigt med ökad kunskap om 

varandras rutiner och mål. De förskolelärare som blev intervjuade i Sundell & Flodins 

(1994) studie menar på ett likande sätt att om de känner till varandra blir en kontakt 

automatiskt mindre dramatisk. 

 

I ett samarbete mellan fem av Stockholms stadsdelar fick några yrkesgrupper såsom 

BVC-sköterskor, förskolepersonal, lärare, fritidspersonal samt personal vid IoF besvara 

frågor om samarbete. Rapporten som sammanfattar dessa svar fick namnet Samarbete 

kring barn i riskzonen. Undersökningen visade att många kände ett obehag och ett visst 

motstånd inför att anmäla till IoF. De utfrågade yrkesgrupperna förväntade sig dessutom 

att en anmälan till IoF inte skulle gynna barnet eller samarbetet kring barnet. I princip 

alla uppgav att de samarbetade med minst en organisation och där visade det sig att IoF 

var den yrkesgrupp som man hade minst samarbete med. Överlag var tillfredställelsen 

med det existerande samarbetet med IoF tämligen låg (Sundell & Colbiörnsen 1999). 
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Ett samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen utmynnade i 

Inventering av Samverkan runt barn som far illa (Myndigheten för skolutveckling 

2006). Där kom det fram vilka åtgärder som svenska myndigheter har vidtagit för att 

förbättra samverkan mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola i frågor 

som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. På några håll i landet har man till 

exempel byggt ihop skolans och socialtjänstens resurser under samma förvaltning och 

på så vis skapat en stödverksamhet runt barnen och deras familjer. Strömstad är ett 

exempel där man under tio år successivt samlat elevhälsans och socialtjänstens resurser 

i ett gemensamt stöd för barn och unga i svårigheter. Målet med samverkan var att 

institutionerna skulle slå en ring runt familjen och individen istället för att individen och 

familjen skulle skickas runt mellan olika institutioner och en av ledarna berättar: 

En av orsakerna till att vi utvecklade samarbetet var att vi ifrågasatte vårt tidigare 

förhållningssätt. Då projicerade vi vår vanmakt på varandra om arbetet var väldigt 

svårt. Socialtjänsten skyllde på skolan och skolan skyllde på socialtjänsten. Det var 

energispill. Istället började vi fråga oss var och en vad vi själva kunde göra i stället 

för att ha åsikter om vad andra borde ha gjort. (Myndigheten för skolutveckling 

2006 s. 5). 

 

Myndigheten för skolutvecklings (2006) intryck är att det finns ett stort intresse i 

kommunerna överlag för att samverka kring barn som misstänks fara illa och att det 

finns ett behov av att få veta hur andra tänker och hur de organiserar sitt arbete. 

 

5. Teoretisk referensram 

5.1 Beslutsteori - beslutsprocessen 

Den första teorin vi har använt oss av är beslutsteorin, där vi har fokuserat på 

beslutsprocessen som visar hur vi människor tänker och agerar innan vi fattar ett beslut.  

När BVC-sjuksköterskor och förskolepersonal kommer i en situation där de misstänker 

att ett barn far illa måste de ta ett beslut. Ska de anmäla till socialtjänsten eller inte? 

Anmälningsskyldigheten ingår i deras arbete och som vi nämnt tidigare behöver 

personalen bara ha en misstanke för att anmäla. Två professorer i psykologi, Allwood & 

Granhag (1999), har studerat beslutsprocessen och menar att steget från att veta vad 

man bör göra till att verkligen handla är långt. Den beslutsprocess som startar när man 

står inför ett problem kan påverkas av ett antal olika faktorer och en av dem är 
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betydelsen av den feedback man får när man har fattat ett beslut. Feedbackens innehåll, 

när den kommer och även feedback som helt saknas påverkar ens förmåga att fatta 

beslut vid ett senare tillfälle. I tidigare forskning har vi tagit upp att just återkoppling 

(feedback) efter en anmälan är en faktor som kan påverka anmälningsbenägenheten. 

 

Shafir, Simonson & Tversky (1993), tre psykologer från USA, tar i artikeln Reason-

based choice också upp en faktor som kan påverka beslutsprocessen och det är att 

människor först verkar fatta beslutet för att sedan efteråt ställa upp skälen till att beslutet 

har tagits. På så sätt försvarar vi vårt beslut för oss själva och även inför andra. Lundén 

(2004) menar att personal på en förskola arbetar i olika arbetslag där man kan ta upp sin 

oro för ett barn och diskutera hur man ska gå tillväga. På ett sätt borde det öka antalet 

identifierade barn som misstänks fara illa i en jämförelse med BVC, men författaren 

menar samtidigt att den oro en i personalen känner kan tonas ner under diskussionerna i 

arbetslaget och då är risken att ett beslut fattas för tidigt och på alldeles för lösa grunder. 

 

Guve (2003) skriver i sin avhandling om att bestämma sig utan grund. Han har 

visserligen skrivit om beslut vid riskkapitalinvesteringar, men han för allmänna 

resonemang om beslutsprocessen som vi funnit intressanta och därför valt att ta med. 

Han menar att vi människor tror att vi fattar rationella beslut med en viss logik, men i 

själva verket fattas beslut genom en mix av fakta, känslor och föreställningar om 

verkligheten. Vi använder vårt omdöme till att göra en bedömning, som växer fram i 

samspel med omgivningen. Vi tar hänsyn till vad vi tror att andra kommer att tycka om 

vårt beslut och vi vill kunna motivera vårt beslut inför andra och även övertyga oss 

själva om att vi har fattat det rätta beslutet. I beslutsprocessen kommer man till slut till 

en situation där man handlar, men beslutet kan inte ledas tillbaka till någon slags 

rationell logik utan man bestämmer sig med hjälp av en mix av olika faktorer. 

 

Den norska barnavårdsforskaren Backe-Hansen (1995) har skrivit om beslutsprocessen i 

boken Til barnets beste - Beslutninger og beslutningsprocesser i barnevernet. Hon tar 

upp att vi inte kan fatta helt rationella beslut, då de bara baseras på våra egna 

uppfattningar om verkligheten och vi har inte tillgång till alla möjliga alternativ som 

kan finnas. Vi använder oss istället av många icke-logiska faktorer när vi ska ta beslut 

och vi har heller inte den tiden det skulle ta att utvärdera alla olika alternativ. Det finns 

konflikt och ambivalens med i en beslutsprocess som man inte får glömma och Backe-
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Hansen menar att gränsen mellan rationella och emotionella beslut är svår att avgöra. 

Hon anser att barnavårdsarbetet skulle bli bättre om alla som arbetar med detta inser hur 

viktigt det är att ha med sig kunskap om beslutsfattande i sitt arbete. På så sätt kanske 

de som arbetar med barn inte gör förhastade slutsatser och därmed kanske fattar 

felaktiga beslut, utan de reflekterar och diskuterar för att komma fram till ett beslut som 

är grundat på rätt orsaker. 

 

Beslutsfattandets ångest är någonting som Claezon (1987), docent i socialt arbete, 

skriver om i sin avhandling Bättre beslut – En studie av socialsekreterarnas 

handläggning av omhändertaganden av barn. Hon menar att det ofta handlar om en 

ångest inför framtiden, efter det beslut som har tagits. Framtiden är alltid osäker och blir 

därför ångestladdad. En annan typ av ångest hör ihop med individens egen livshistoria, 

där man antingen medvetet eller omedvetet kopplar samman det man upplever just nu 

med traumatiska händelser bakåt i tiden. Det blir en ångest för att ett tidigare upplevt 

trauma kommer att hända igen och vetskapen om att en god gärning för den ena parten 

oftast blir en ond gärning för den andra. Claezon tar upp att ett visst mått av ångest kan 

vara bra för drivkraften att handla, men en alltför hög dos gör att vi sätter upp försvar. 

Dessa försvar kan till exempel vara undvikande eller förnekande, som i sin tur kan göra 

att man inte gör någonting åt situationen. 

 

5.2 Kommunikationsteori – betydelsen av feedback 

Den andra teorin vi har valt är kommunikationsteorin, där vi har tittat på betydelsen av 

feedback och andra faktorer som kan påverka mellanmänsklig kommunikation. Innan 

ett samarbete mellan olika professioner kan äga rum krävs det en fungerande 

kommunikation mellan dem. Kommunikationen har sitt största behov och syfte i 

samarbetet mellan människor. Vi använder kommunikation för att komma överens med 

människor och för att samarbeta (Dimbleby & Burton 1999). Nilsson och 

Waldemarsson (1994), psykolog respektive lärare, menar i sin bok Kommunikation – 

Samspel mellan människor att om kommunikationen ska vara effektiv, krävs det att vi 

kommer överens om vilken relation vi har till varandra. Vilka rättigheter och 

skyldigheter som ska gälla i olika situationer, vid olika tidpunkter och vem som har rätt 

att kräva vad, hur mycket och av vem i olika situationer. Författarna fortsätter med att vi 

måste komma överens om vilken social situation vi befinner oss i innan vi påbörjar ett 

samspel och vi måste definiera ett syfte med samspelet och rollerna i situationen.  
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Kommunikation är en process, och denna process kan brytas ner i olika delar som 

hjälper till att förklara vad som händer, varför och hur (Dimbleby & Burton 1999). 

Sändaren skickar ett budskap till mottagaren som i sin tur tolkar budskapet. Budskapet 

påverkar mottagaren på något sätt. Denna effekt leder till ett gensvar, så kallad 

feedback, till sändaren. Även om mottagaren inte visar någon reaktion är detta en form 

av gensvar som återkopplas till sändaren (Lundsbye et al. 2000). 

 

Några av grundarna till kommunikationsteorin, forskarna Watzlawick, Beavin & 

Jackson (1967), försökte bygga upp en enhetlig begreppsapparat för förståelse av 

mänsklig interaktion. De menade att allt beteende är kommunikation och det går inte att 

låta bli att kommunicera även om man försöker. I och med att det inte går att låta bli att 

kommunicera, menar Nilsson & Waldemarsson (1994) i sin tur att vi då inte heller kan 

låta bli att återkoppla, ge feedback. Om det finns en brist på återkoppling kan det leda 

till att relationen sätts på prov och vanligtvis ger upphov till osäkerhet. En däremot 

effektiv kommunikation bestäms ofta av vår förmåga och vana att ge och ta emot 

återkoppling på ett riktigt sätt. Återkoppling är ett svar på hur vi uppfattas och vilken 

effekt våra handlingar har. Därigenom ökar vi förståelsen för varandra och kan fördjupa 

vår relation, men misskötts återkopplingen kan det skapa en defensiv och destruktiv 

kommunikation. En bra och effektiv återkoppling ska utmärkas av att den bland annat 

ska komma så fort som möjligt, då effekten blir större ju tidigare den kommer.  

 

Vidare menar Nilsson & Waldemarsson (1994) att kommunikationen mellan människor 

fyller olika funktioner. Bland annat fyller den en informationsfunktion. Det kan gälla 

information om åsikter, erfarenheter eller känslor. En andra funktion är att påverka den 

andre, en så kallad handlingsfunktion. När man kommunicerar vill man förmedla ett 

budskap till den andre. Vi ser till konsekvenserna av ett budskap, vilken upplevelse som 

skapas hos mottagaren (effekt) och vilka speciefika handlingar denna utför som en följd 

av budskapet (effektivitet). Kommunikation innebär alltså att påverka en annan 

människas tankar, beteenden eller attityder för att samarbetet ska gå bra och för att olika 

behov i sin tur ska kunna tillfredsställas. Psykologerna Schjødt & Egeland (1989) 

hävdar att allt som man gör eller inte gör är kommunikation. Tystnaden kan till och med 

ge den andre personen ett budskap, dock kanske ett avvisande sådant. 
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De tre danska författarna Lind, Mosholt & Schultz (1999) har erfarenhet från både 

socialtjänst och skola och de har skrivit boken Två världar som syftar på socialtjänstens 

och barnomsorgens olika kulturer och arbetssätt. I boken tar de upp att olika 

yrkesgrupper och människor har sina språk, därför kan missförstånd lätt uppstå. Bra 

kommunikation betyder inte att man ska vara eller bli absolut överens och i slutänden 

ha samma åsikter utan kommunikationen är lyckad när samtliga parter förstår varandras 

åsikter och har en gemensam bild av vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

Det är viktigt att ha en hög grad av informationsutbyte så att alla parter är delaktiga i 

den process som sker. Informationen som hålls tillbaka ger ett ojämlikt förhållande, 

vilket är negativt för samarbetet och detta kan göra att samarbetspartnern reagerar 

känslomässigt och det kan hindra ett fortsatt samarbete. 

 

6. Empiri 
I detta kapitel redovisar vi våra resultat från undersökningen av förskollärares, BVC-

sjuksköterskors och socialsekreterares syn på begreppet barn som far illa, 

anmälningsskyldigheten och samverkan. De rubriker vi har använt i detta avsnitt är citat 

som vi har hämtat från våra intervjupersoner och som ibland säger mer än tusen ord. För 

att göra det lättöverskådligt har vi gjort en matris över de olika intervjupersonerna där 

F=Förskollärare, B=BVC-sjuksköterska och S=Socialsekreterare. 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 

Erfarenhet, 

antal år 

>10 >20 >10 >10 >40 >10 <10 >30 >20 >30 <10 <10 >20 

Har anmält Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja - - - - 

Fig. 1 Matris över våra intervjupersoner. 

 

6.1 ”Barn kan ju fara illa på många olika sätt” (S1) 

I litteraturen förekommer det en del olika begrepp som beskriver att ett barn inte har det 

bra. Barn som far illa verkar vara ett samlingsbegrepp som täcker mycket, men det är 
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inte helt klarlagt vad det innebär. Omsorgssvikt är ett annat begrepp som heller inte är 

klart definierat och vi ville ta reda på hur våra intervjupersoner ser på dessa begrepp.  

 

6.1.1 Förskola 

Alla förskollärarna tog upp att det gäller både fysiskt och psykiskt när det handlar om 

barn som fara illa. Det förskolorna tog upp när det gällde det fysiska var bland annat 

misshandel, vanvård, sexuella övergrepp, blåmärken som de har lagt märke till och att 

barnet inte hade rätt kläder för årstiden. Exempel som förskollärarna tog upp när ett 

barn far illa psykiskt var att föräldrarna kan vara kränkande, inte har tid med barnet eller 

ignorerar det totalt. F1 tar som exempel bristande omvårdnad, när barnet inte får mat 

och rena kläder. F3 menar att det fysiska är lättare att ta på, om man kan se att barnen 

vanvårdas, har blåmärken eller märken efter olika grepp. F2 tror att det är värre för barn 

i längden att fara illa psykiskt än att få sig en dask i rumpan någon enstaka gång. 

Det är absolut inte förlåtligt att göra det, men att misshandla ett barn psykiskt 

genom utfrysning och hårda ord och så ger betydligt mer skada på en individ än att 

få sig en lavett. (F2) 

 

Begreppet omsorgssvikt var okänt för två av förskollärarna (F2 och F4), men när vi 

beskrev det som att det handlar om brister i omsorgen var de överens med de övriga. 

Åsikterna var att det handlar om att föräldrarna inte klarar av att ge tillräcklig omsorg 

till barnen, det vill säga att ge dem mat, kläder och annan nödvändig omsorg. 

 

Två förskollärare (F3 och F6) beskriver hur de kan observera barnen för att se tecken på 

om de far illa. Det kan vara genom att se hur de uppför sig i leken, om de blir 

utåtagerande, tillbakadragna och rädda. Personalen kan också se det genom att barnen 

ritar något de upplevt eller berättar om det. De observerar även samspelet mellan 

förälder och barn vid hämtning och lämning. F3 nämner också att det gäller att ha en bra 

kunskap om barns utveckling för att veta vad som ryms inom det normala spannet. F6 

menar att det oftast inte kommer som en chock för personalen när barnen berättar om 

något de upplevt, eftersom de för det mesta redan har känt på sig att det har varit 

någonting, men de kan inte riktigt sätta fingret på det. En annan förskollärare (F4) tar 

upp att hon ibland kan se att föräldrarna slår sina barn. ”Vissa av våra föräldrar har 

faktiskt smällt till barnen sådär ibland. Då har man sagt: Nej, så får vi inte göra, så här 

gör vi istället”. Hon menar att man får lära föräldrarna att göra på ett annat sätt och ta 
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tag i dem när de inte lyssnar. Hon upplever inte att det är ett problem, eftersom 

föräldrarna verkar lyssna på vad de säger och har därefter sluta att slå sina barn på 

förskolan. ”Men ser man en som har blåmärke, då frågar man ju. Ja, då har de kanske 

slagit i en kant, men kommer det fler gånger, då uppmärksammar man ju det.” (F4) 

 

Flera av förskollärarna har arbetserfarenhet från olika typer av förskoleområden, där de 

berättar om stora skillnader i hur man ser på det här med att barn far illa. I en förskola 

med många barn från socialt svaga grupper blir problemen mer på en basnivå där det 

handlar om dåligt med mat, smutsiga kläder och ingen tillsyn. De som har arbetat i 

områden med högutbildade föräldrar nämner problem med långa dagar på förskolan, 

inget intresse för barnen och att barnen mest verkar i vägen för föräldrarnas karriär. 

”Den känslan kunde man få ibland, att ha barn var bara någonting som hörde till.” (F2). 

”Ja, de kan fara illa av det också. Alltså det är prylar, istället för omsorg.” (F4)  

 

6.1.2 BVC 

Alla tre BVC-sjuksköterskorna anser att begreppet omsorgssvikt går in under begreppet 

barn som far illa och menar att barnen inte får den omsorg de behöver. De anser att 

begreppet barn som far illa är bra, men att det inte är klart vad det egentligen innebär. 

B1 menar att barn kan fara illa på många vis och det är därför det är ett sådant luddigt 

begrepp. Hon anser att det som betyder fara illa för en person behöver inte betyda det 

samma för en annan. B2 tycker att det är ett förhållandevis nytt begrepp som är viktigt 

och som säger rätt så mycket. Hon menar att det kan vara misshandel, men även när 

mamma och pappa inte klarar av att ta hand om sina barn. 

Ett barn som inte får den uppmärksamhet den behöver. Att det inte får samspelet 

med mamman, de flesta klarar av det här med hygien, byta blöjor och ge mat, men 

att barnet ska kunna utvecklas som person, få känna närhet och trygghet. Får inte 

barn det far de illa, för jag tycker det är ett grundläggande behov hos barn. (B3) 

 

BVC-sjuksköterskorna träffar för det mesta barnen regelbundet upp till 1,5 års ålder, 

men sedan planar det ut och träffarna blir mer sällan. B2 menar att det bara är under de 

första åren som de har någon bra kontroll på barnen, därför anser hon att förskolan är en 

viktig del som kan se barnen under en längre tid. B1 tar upp att det kan vara svårt att 

upptäcka, då föräldrar som gör illa sina barn döljer det väldigt bra och barnen är lojala 

mot sina föräldrar. B3 berättar att hon har cirka 30 barn per vecka på besök och det är 
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många att ha ansvar för. Uppslutningen på BVC är rätt så stor anser alla BVC-

sjuksköterskorna, från den fattige till den rike, men eftersom det är frivilligt kan de 

samtidigt inte göra någonting om barnet och familjen inte kommer dit.  

Barnen och föräldrarna är ju här väldigt korta stunder, därför tror jag att vi har 

väldigt svårt egentligen att hitta så många. Misshandlingsbiten har vi också svårt 

att hitta, eftersom de kommer ju inte hit om de har blåmärken. Då säger de att de 

är sjuka eller att de inte vill, det är ju frivilligt att komma hit. (B2) 

 

En viktig bedömning som görs på BVC, för att se om barnet mår bra och får den 

omsorg det behöver, är att vikt- och längdkurvan kontrolleras vid varje besök. B3 menar 

att vikten kan dala lite med förkylningar och annat, men om längden planar ut kan det 

vara större anledning att misstänka något, till exempel att mamman inte mår bra 

psykiskt och därför inte orkar se sitt barns behov. För att få en bild av hur barnet har det 

hemma brukar alla BVC-sjuksköterskorna göra ett hembesök när barnet har kommit 

hem från BB. Det är en viktig möjlighet för dem att få en helhetssyn på barnet.   

Man får reda på hur de tar i sina barn när de är hemma, var de lägger dem, hur de 

lägger dem, hur de pratar med barnen och hur de pratar sinsemellan mamman och 

pappan. Man får reda på jättemycket information som jag aldrig får här. (B1) 

 

Beroende på vilket område de arbetar i har BVC-sjuksköterskorna olika många barn 

som de går och funderar på hur de egentligen har det. B1 menar att de inte har så 

mycket problem med arbetslöshet, invandrare och andra socialt svaga grupper, så hon 

tror att barnen i hennes område har det ganska bra. Trots det har hon ändå några barn 

som hon observerar lite extra. De två andra arbetar i lite mer socioekonomiskt utsatta 

områden och menar att det är ganska vanligt att familjerna redan har hjälp i någon form 

från socialtjänsten. De har flera barn som de går och funderar över hur de egentligen har 

det hemma och som de försöker få lite tätare kontakt med för att se hur de mår. 

Sen har jag kanske fem-sex barn som jag har lite extra koll på att de kommer och 

jag kollar hur de ser ut och undersöker dem alltid nakna när de ligger på 

skötbordet osv. Jag är inte orolig så, men jag har en liten klocka som ringer. (B1) 

 

6.1.3 Socialtjänst 

Våra intervjupersoner från socialtjänsten menar att begreppen barn som far illa och 

omsorgssvikt nästan är samma sak. S3 menar att det nog är ganska klart för dem som 
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arbetar inom socialtjänsten, men att kanske allmänheten och andra professionella 

uppfattar begreppet barn som far illa som mer allvarligt, som till exempel misshandel. 

Ett förslag från S3 är att begreppet barn som far illa skulle bli tydligare om man helt 

enkelt beskrev det som att barnet inte får sina behov tillgodosedda. S2 tänker mer på 

miljön hemma när hon beskriver omsorgssvikt och anser att barn som far illa också kan 

vara att barnet är ute på kvällarna eller sysslar med kriminalitet. S1 beskriver att 

omsorgssvikt handlar om att inte finnas där för barnet, vare sig det gäller hygien, kläder, 

att inte vara hemma eller stötta barnet. Omsorgssvikt kan också vara ett psykiskt 

övergivande om till exempel föräldern är deprimerad. S4 tänker inte att det ena är 

omsorgssvikt och det andra är barn som far illa, för det är nästan samma sak enligt 

henne. Alla socialsekreterare är överens om att det handlar om en oförmåga hos 

föräldrar att se till att barnens behov blir tillgodosedda, vare sig det gäller fysisk/psykisk 

misshandel, sexuellt utnyttjande eller bristande omvårdnad. 

Man kan ju ha vilka problem som helst i en familj, men om barnen ändå får 

tillgodosett det dem behöver, så far de ju inte illa. Det är ju beroende på faktiskt 

hur situationen ser ut. Det kan ju vara därför det är så svårt att definiera. (S1) 

 

S2 tar upp var gränsen går för att ett barn far illa och menar att det beslut som tas i en 

förhandsbedömning, om en anmälan ska leda till en utredning eller inte, grundar sig i 

om de känner en oro kring ett barn och om det inte kan avgöras under ett första möte 

med föräldrarna. S1 beskriver hur arbetsgruppen har möte varje vecka, där både nya och 

pågående ärenden tas upp för att alla ska få en samsyn vid bedömningar och alla 

anmälningar går direkt till chefen för att hon ska prioritera vad som är akut. 

  

6.2 ”Anmäla vid minsta misstanke, vad är minsta misstanke?” (F3) 

Anmälningsskyldigheten gäller vid misstanke om att ett barn far illa och vi ville ta reda 

på hur våra intervjupersoner tolkar detta och vilka svårigheter som finns i att anmäla 

 

6.2.1 Förskola 

Alla förskollärare vi pratade med tycker att anmälningsskyldigheten är klar, den gäller 

redan vid misstanke och det är inte deras uppgift att undersöka vidare. Däremot tycker 

de att det är svårt att avgöra var gränsen går för misstanke och när det är dags att 

anmäla. F1 menar att man inte kan anmäla direkt för att barnet inte har med sig en 

vinterjacka, utan det gäller att särskilja det och F6 anser likaså att man inte kan anmäla 
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bara för att ett barn säger att mamma slår mig, utan det finns ofta saker i bakgrunden 

som avgör om det ska bli en misstanke. F3 tänker på erfarenhet och menar att den som 

har arbetat länge känner en mer säkerhet i sin roll som pedagog och har lättare att se 

barnets behov och utveckling, till skillnad för en nyutbildad som kanske är mer osäker. 

Hon tar också upp vikten av att ha ständiga diskussioner på arbetsplatsen för att få en 

gemensam syn på vilka värderingar som finns och hur man ser på barns behov och 

utveckling. På så vis kan all personal få en gemsam syn på anmälningsskyldigheten. 

Jag är medveten om att man ska göra en anmälan vid minsta lilla misstanke, men 

riktigt så är det inte i praktiken. Man vill gärna ha lite kött på benen, man vill ju 

inte anmäla heller bara för att. (F6) 

 

Möjligheten att ringa till socialtjänsten och rådfråga anonymt om ett barn verkar stå 

klart för alla förskollärarna. F3 menar att det kan vara bra med hjälp vid de gränsfall där 

man känner att man behöver prata med någon. F5 menar att de ringer och rådgör om ett 

fall är i gråzonen för att anmälas eller inte. De kan då få besked från socialtjänsten att 

det behövs mer underlag eller att det är dags för en anmälan. F4 menar att det är bra att 

det finns en möjlighet att ringa och fråga och anser att man gör kanske inte en anmälan 

direkt, utan det blir alltid en diskussion först med socialtjänsten. F2 tycker också att det 

är bra att de kan ringa och rådfråga.”Vi behöver ju också stöd, vi är ju inte psykologer”.  

 

Vi frågade förskollärarna vilka skäl det kan finnas till att man inte gör en anmälan, trots 

att man misstänker att ett barn far illa. Svaren var många, men det som var tydligast var 

att det finns en frustration över att de inte får reda på något efter en anmälan från 

socialtjänsten och på så sätt vet de inte om anmälan har hjälpt eller stjälpt barnet. F1 

menar att det tar väldigt mycket att göra en anmälan, för man riskerar att förlora barnets 

förtroende. Barnet har kanske berättat att det har blivit slaget, en anmälan görs, 

föräldrarna får reda på det och skäller på barnet och förmodligen slår det igen för att det 

har berättat på förskolan vad som har hänt. Barnet har gett förskolläraren ett förtroende, 

men FI menar att det lär barnet inte göra fler gånger. F2 tar också upp det här och säger 

att man struntar fullkomligt i föräldrarna, men barnets tillit till förskolläraren försvinner. 

Hon undrar om socialsekreterarna är medvetna om hur mycket mod det egentligen krävs 

för att göra en anmälan. F3 och F4 tar upp att det kan vara svårt för förskolläraren att se 

sin professionella roll och att det är känsligt då man har daglig kontakt med föräldrarna 

och tänker mer på dem än på barnet. Något som alla förskollärare nämner som ett 
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förmodat skäl att inte anmäla är hotbilden. F6 säger att det är flera i personalen på 

förskolan som har blivit hotade av någon förälder efter en anmälan, men hon menar 

samtidigt att det är någonting som man får ta som förskollärare. F3 menar att det är 

viktigt att få stöd från bland annat rektor och psykolog i sådana situationer.  

Det är en otrevlig situation att sätta sig i, beroende på vilka föräldrar du har att 

göra med. Det kan vara mycket hot med i bilden och det är ett förtroende som 

förstörs gentemot barnet. (F1) 

 

Flera av förskollärarna är medvetna om hur viktigt det är att göra en ny anmälan igen 

om de inte ser någon förändring hos barnet eller om nya saker kommer fram. Samtidigt 

känner de en väldig frustration över att inte få veta vad som händer och att det är upp till 

dem själva att ringa till socialtjänsten och försöka ta reda på saker.  

 Ibland händer det att innan en utredning ens har börjat, så har vi en ny anmälan vi 

skickar in. Det första vi har sagt, kanske leder till att utredningen läggs ner, men 

den andra saken gör att de tänker: här får vi titta på det här med andra ögon. (F5) 

 

6.2.2 BVC 

Våra tre BVC-sjuksköterskor anser alla att anmälningsskyldigheten är klar, att den 

gäller redan vid misstanke. Sedan tycker de att det är svårt att bedöma vad som är en 

misstanke och att ta själva beslutet att anmäla eller inte anmäla. B3 menar att man kan 

få en misstanke om man ser ett blåmärke, men att det kan ha olika förklaringar. Ser man 

sedan två blåmärken, då kanske man får ta tag i det. B2 diskuterar det här med en smäll 

i rumpan och säger att hon har sett det flera gånger på BVC. Hon har då talat om för 

föräldern att så får man absolut inte göra, men inte anmält det. Hon har funderat på detta 

och menar att det är ju egentligen är en misstanke om att barnet far illa och att det 

kanske borde anmälas. B1 tar upp osäkerheten, att man som BVC-sjuksköterska kanske 

är osäker på om man har missuppfattat situationen och inte har rätt i sina misstankar.  

 

B2 nämner att hon tycker det är svårt att göra en anmälan, när hon bara har en misstanke 

och inte riktigt kan sätta fingret på det. För att slippa göra en anmälan berättar hon att 

hon lägger mycket tid på att det ska bli frivilligt, så att föräldrarna själv söker hjälp 

istället. B1 säger att hon själv aldrig har gjort en direkt anmälan till socialtjänsten. Hon 

menar att hon har lyckats undvika det genom att ta upp det i diskussion tillsammans 

med socialtjänsten och föräldrarna, för att få dem till att själv söka hjälp. Under 
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intervjun kommer det ändå fram att hon har gjort anmälningar genom att hon har ringt 

och diskuterat med socialtjänsten. 

Anmälde och anmälde. Tja, det är svårt… Pratar jag med dem och de uppfattar det 

som att här måste vi göra någonting så kan det ju vara en anmälan. Sen hade jag ju 

föräldrarnas godkännande att ringa, för de kände också att det här håller inte. (B1) 

 

Vi frågade också BVC-sjuksköterskorna vad det kan finnas för skäl att inte anmäla, när 

de misstänker att ett barn far illa. Precis som hos förskollärarna kom hotbilden fram, 

men det som var tydligast var rädslan för att bryta kontakten med familjen, så att de inte 

alls får en chans att se hur det står till med barnet. En av BVC-sjuksköterskorna (B1) tar 

upp sekretessen och tycker det är svårt att utelämna ett barn helt och hållet och lämna 

över det till socialtjänsten. Hon menar samtidigt att det handlar om en tillit, att hon 

måste lita på att socialtjänsten sköter sitt jobb. B2 säger att de är så rädda om den 

kontakten de har och vill inte förlora förtroende föräldrarna har för dem. B3 och B1 tar 

också upp vikten av förtroendet som ett skäl till att BVC inte alltid anmäler, då de 

menar att det är bättre att föräldern kommer dit med barnet så att de har någon kontroll. 

Om jag anmäler och anmäler och anmäler. Vad får hon för förtroende till mig då? 

”Dit är det ju ingen idé att gå, för där anmäler hon ju bara”. (B3) 

 

Alla tre BVC-sjuksköterskor använder sig av möjligheten att ringa till socialtjänsten och 

rådfråga. B1 berättar att BVC där hon arbetar ligger väldigt nära socialtjänsten och hon 

menar att det är en fördel, för då känns inte steget så långt att ta kontakt. Hon tycker att 

socialtjänsten gärna kommer ut om hon vill fråga om något speciellt och att det är bra 

att den rådmöjligheten finns. B2 nämner att hon ibland kan ringa till socialtjänsten för 

att fråga om olika barn anonymt och t.ex. om hon ska råda en familj att gå till en öppen 

förskola där det också arbetar en socionom. Hon menar att det inte blir så märkvärdigt 

för föräldrarna då att fråga om råd. B3 arbetar på en form av familjecentral, där det finns 

BVC, öppen förskola och en socionom. Hon menar att det är lättare för henne själv att 

vända sig till socionomen där för att få råd, än att ringa till en anonym person på IoF.  

 

6.2.3 Socialtjänst 

Vi frågade socialtjänsten hur statistiken ser ut på antalet anmälningar. Alla hade siffror 

som redovisade att förskola anmäler betydligt fler gånger än vad BVC gör. S4 berättar 

att de får fler anmälningar från skolan än vad de får från förskolan och BVC anmäler 
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allra minst. S2 tycker att det borde vara fler anmälningar från BVC än vad det är, 

eftersom de har grundliga kontroller, följer barnet utifrån ett medicinskt perspektiv och 

kan samråda med läkare. S3 menar att de flesta anmälningar från BVC går vidare till en 

utredning, då de ofta är väl underbyggda. BVC försöker ofta själva och drar sig in i det 

längsta innan de anmäler, enligt S3. 

BVC måste ju vara den organisationen som jobbar med barn som gör minst 

anmälningar. Och vi tycker ju att dom är de mest professionella att kunna se bäst 

egentligen. (S2) 

 

När det gäller frågan om anonym rådgivning, tycker alla socialsekreterarna att 

framförallt förskola, men även BVC, använder sig av den möjligheten. S1 anser att det 

är väldigt bra och viktigt att de ringer och rådfrågar och de försöker alltid vara 

lättillgängliga för kontakt. Hon är medveten om att det kan vara svårt att avgöra vad 

som är en misstanke och för att få ett bättre underlag tycker hon att personalen bör 

observera barnet en tid, det behöver ändå finnas någon substans på något sätt. S4 menar 

också att det är bra om de ringer och rådfrågar och ibland kan hon då säga att det inte 

riktigt är dags för en anmälan ännu, utan att de ska försöka ta reda på lite mer och frågar 

om de har pratat med föräldrarna. S4 tycker att de ska ringa vid en oro, men beroende 

på vad det gäller så tycker hon att de själv först ska försöka göra något åt situationen.  

De ringer ofta och rådgör och då brukar man säga att bara det att du liksom ringer 

hit och rådgör betyder ju att du har en misstanke och då är vi ju där. Det känns 

ofta bra för dem att man säger det, för de vill ha nån som håller dem i handen. (S3) 

 

S2 är medveten om att anmälningsskyldigheten inte följs när det gäller att anmäla vid 

minsta misstanke och hon tror att det kan beror på flera saker. Även om 

anmälningsplikten går ner till den enskilda tjänstemannen, så tror hon att stödet från 

chefen har stor betydelse, så att personalen inte känner sig ensam om problemet. Hon 

tänker också att det är viktigt att personalen förstår hur socialtjänsten fungerar, för att 

det inte ska bli några missförstånd. Ett tredje skäl, som ofta kommer upp när de pratar 

med BVC, kan vara rädslan för att förlora insynen i familjen, men S2 menar att det 

borde inte spela någon roll om man ändå inte gör någonting åt situationen. S3 tror att ett 

annat skäl till att personalen inte alltid anmäler är att de har en rädsla för föräldrarna, 

om man misstänker t.ex. att de missbrukar eller är kriminella. S1 menar också att 
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personalen kan vara rädda för föräldrarna och ett annat skäl kan vara att personalen vill 

behålla kontakten med barnet. 

 

Nästan alla socialsekreterare tar upp betydelsen från vilket område anmälningarna 

kommer ifrån. S2 menar att skolor/förskolor i bättre områden inte anmäler särskilt ofta 

och att det kan bero på rädsla för starka föräldragrupper, som är välutbildade. De 

skolor/förskolor som finns i de tyngre socialt belastade områdena är mer vana vid att 

hantera anmälningssituationer och känner sig säkra i hur de ska göra. S3 menar att det 

blir större dramatik vid en anmälan för de förskolor som inte är vana att göra det, till 

skillnad från de förskolor som faktiskt inser att de har en anmälningsskyldighet och har 

rutiner för att göra det utan att det blir så stor sak av det. S4 anser att det inte behöver 

betyda att det finns mindre problem i de områden som anmäler minst, utan de har bara 

ett annat sätt att hantera det på och kanske försöker reda ut problemen själva.  

Vi vet ju att problematiken finns även i familjer i dem områdena och problemet är 

ju att anmälningarna kommer, fast de kommer senare när ungarna är tonåringar 

och får ett utåtagerande beteende eller kriminalitet eller missbruk osv. (S3) 

 

6.3 ”Har man bättre samarbete, har man bättre återkoppling” (F8) 

Det krävs en samverkan mellan myndigheter som arbetar med barn för att fler 

anmälningar ska göras och färre barn ska fara illa. Socialtjänsten har som ansvar att 

främja denna samverkan. Forskning pekar dock åt att detta inte alltid lyckas. Vi ville ta 

reda hur våra intervjuade förskollärare och BVC-sjuksköterskor ansåg om samverkan 

med socialtjänsten. För att få en objektiv bild så valde vi också att fråga 

socialsekreterarna hur de ställde sig till samverkan med BVC och förskola. 

  

6.3.1 Förskola 

Tre av våra förskollärare (F4, F5 och F6) upplevde att samarbetet med socialtjänsten för 

det mesta fungerade bra och F6 uttryckte till och med att det fungerar väldigt bra. F4 

från flyktingförskolan berättade att de inte har något direkt samarbete med IoF och 

saknar det inte heller, utan hon har istället kontakt med Flyktingenheten då varje barn 

har kontaktperson där. Resterande delen av förskollärarna var däremot missnöjda med 

socialtjänstens roll som ansvarig över samverkan och saknade en kontaktperson. F1 

menade att det alltid är lättare när man har ett ansikte på någon från socialtjänsten. Där 
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hon arbetade innan fanns ett bättre samarbete, då där fanns en familjecentral i närheten 

av förskolan. Rektorn (F5) som vi intervjuade efterlyste en särskild kontaktperson från 

socialtjänsten. På hennes förskolor görs ofta anmälningar och därför samarbetar de 

mycket med socialtjänsten. Hon trodde att samarbetet hade förenklats betydligt om det 

endast hade varit några socialsekreterare som hade haft ansvar över hennes förskolor 

jämfört med hur det är idag, då det cirkulerar flera olika. 

Någon av dem har sagt att egentligen skulle vi lika gärna kunna haft ett rum här 

där jag hade jobbat en dag i veckan, hade man haft någon som var här, där 

föräldrarna kunde rådgöra, så tror jag att man hade kunnat klara mycket. (F5) 

 

Den enda förskolläraren (F3) som hade en kontaktperson från socialtjänsten ansåg inte 

det vara tillräckligt, utan önskade en mer regelbunden kontakt. Det som fanns mellan 

förskola och kontaktpersonen idag uttryckte hon inte som ett samarbete. Hon upplevde 

ett bättre samarbete med verksamhetens psykolog och socialpedagog. Eftersom de 

träffas regelbundet, känns det mer naturligt att vända sig till dem för rådgivning än till 

socialtjänsten. Tidigare hade inte förskolan där F3 arbetar heller någon kontaktperson. 

Hon tycker att det är betydligt lättare nu när de har ett ansikte på någon från 

socialtjänsten. Behovet av att ha ett ansikte eller ett namn på en från IoF känner inte F2, 

framför allt inte när hon bara ska ringa och rådfråga kring ett barn som hon misstänker 

far illa. ”Jag bryr mig inte om jag får prata med Britta eller Berit”.  

 

F5 och F6 har haft studiecirklar tillsammans med socialtjänsten och då berättade 

socialtjänsten bland annat om vad som händer med anmälan när den kommer till dem. 

De beskrev ärendets gång och samtliga fick möjlighet att ställa frågor. Båda menar dock 

att det var en tid sedan och att det hade varit bra att göra något liknande igen. ”Ja, det 

tycker jag är en grej som kunde komma med jämna mellanrum, för nu är det ny personal 

och de behöver också bli uppdaterade” (F6). F3 har fått en arbetsgång som beskriver hur 

de ska gå till väga för att göra en anmälan av hennes kontaktperson på socialtjänsten. 

Hon hade trots detta gärna sett att de informerade ännu mer och menar att det är svårt att 

själv vara uppdaterad på allt, till exempel nya paragrafer i lagarna och vem som är 

kontaktperson på socialtjänsten. 
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I stort sätt alla förskollärare uttrycker att deras största missnöje bottnar i att de inte fått 

någon direkt återkoppling efter att de anmält. De upplever en stor ovisshet och 

frustration efteråt, eftersom de sedan inte hör någonting från socialtjänsten.  

Har anmälan hjälpt barnet, eller snarare stjälpt det? Man känner sig fruktansvärd, 

man vet ju inte vad som händer. Du bara gör din anmälan, du får en förbannad 

förälder och ett barn som är rädd och det är vad du vet. (F1) 

 

Frustrationen kan ibland också bottna i att deras anmälan läggs ner. F3 och F5 ger 

exempel på anmälningar de gjort som blivit nerlagda, där de ringt flera gånger, men det 

gjordes aldrig någonting. F1 och F2 berättar om ett fall där de misstänkte att barnet blev 

misshandlat hemma. De fick vänta på svar från socialtjänsten i tre månader efter 

anmälan och det berodde på att socialsekreteraren hade gått på semester. Att det kan ta 

tid innan man hör någonting håller F3 med om. F5 och F6 är dock för det mesta nöjda 

med återkopplingen och de menar att socialsekreterarna oftast är bra på att komma 

tillbaka och berätta om en utredning har startats eller inte. Det de kan sakna är att få 

reda på vad som händer efter att utredningen har startat. F1 och F2 tror att mycket av 

den frustration de känner kring återkopplingen hade lösts om sekretessen mellan dem 

och socialtjänsten inte hade funnits. F2 menar att om man ska ha ett ömsesidigt 

förhållande och förtroende till varandra, då får man se till att ändra sekretesslagen så att 

anmälaren får någon slags feedback om vad som kommer att hända med barnet. ”För 

jag kommer faktiskt att fundera både en och två och tre gånger innan jag anmäler igen.”  

Vi lämnar ju ut hemlig information, sekretessbelagd information. Varför skulle man 

inte kunna ha det utbytet? Varför ligger det bara på oss? Vi jobbar ju båda två för 

att förbättra för barnet och vi har båda två sträng sekretess utåt. (F1) 

 

6.3.2 BVC 

Av de tre BVC-sjuksköterskor som vi har intervjuat är en av dem väldigt positiv till 

samarbetet med socialtjänsten, medan de andra två har en mer negativ bild om 

framförallt återkopplingen, som de anser sig få för lite av.  

 

B1 och B2 har en kontaktperson från socialtjänsten och de upplever det som något 

positivt när de behöver rådfråga eller anmäla. ”Men är det uppenbart så behöver jag ju 

inte be om råd, men i tveksamma fall så säger dom, nä det här räcker inte vi måste ha 

mer å ta på” (B1). B3 har ingen kontaktperson på IoF, men då hon arbetar på en 
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familjecentral har hon särskild kontakt med socionomen där. Hon kan inte anmäla direkt 

till honom, men han kan däremot ge råd, stöd och slussa vidare till lämplig person. På 

frågan om hon någon gång vänt sig till IoF för att rådfråga svarar hon: ”Nej, det har inte 

blivit så. I och för sig kan jag ta telefonen och ringa, men på något sätt känns det 

mycket mer naturligt när han är här.” (B3)  

 

Samtliga BVC-sjuksköterskor har på något sätt haft eller har fortfarande ett sorts 

samarbete med socialtjänsten. B1 och hennes kollegor på BVC i kommunen har 

informationsträffar med socialtjänsten ungefär en gång om året. Då diskuterar de bland 

annat anmälningsskyldigheten. Där B2 arbetar har BVC-sjuksköterskorna möten 

tillsammans med sin kontaktperson från socialtjänsten, en barnpsykolog och en 

barnläkare ungefär fem till sex gånger om året. Dessa möten har de haft i drygt tjugo år. 

På mötena diskuterar de anmälningsskyldigheten och de kan dra lite olika fall anonymt 

för att få någon sorts feedback från socialtjänsten. B2 medger att sekretessen där bryts 

ibland, så att hon kan få reda på vilken insats som har satts in för barnet. B3 har tidigare 

varit inbjuden till studiebesök och informationsmöte på socialtjänsten om 

anmälningsskyldigheten och sekretessen. På mötena uppmanades BVC-

sjuksköterskorna till att inte vara rädda för att anmäla och tänka på barnets bästa, inte på 

att föräldrarna ska ge sitt godkännande. B3 efterlyser fler sådana möten och en önskan 

hade varit att kunna gå igenom anonyma fall för att få reda på socialsekreterarens syn. 

Hon är inte nöjd med den rådande återkopplingen. Hon beskriver det som en 

envägskommunikation som påverkar samarbetet negativt.  

De kan komma och fråga om allt och vi har bara att berätta om allt, och så får vi 

ingenting tillbaka. Det är väldigt frustrerande och socialen blir ännu mer hysch-

hysch och alla blir jätterädda för socialen med stora fula varningsbokstäver. (B3) 

 

B2 instämmer med att återkopplingen från socialtjänsten är dålig. Hon menar att den 

hade kunnat bli bättre genom att sekretesslagen hade förändrats. Som den är nu tycker 

inte B2 att den är för barnets bästa. ”Jag tror att vi allihop egentligen hade mått mycket 

bättre av att veta lite mer av det som händer”(B2). Det enda B2 och B3 saknar är att få 

reda på vad som händer med barnet efter anmälan och om det hjälpte barnet till ett 

drägligare liv. De har båda två tagit kontakt med socialtjänsten efter att de gjort en 

anmälan och inte fått något svar. B2 menar att det därför är bättre ibland att själv ta tag i 

problemet istället för att anmäla. Båda anser att den dåliga återkopplingen säkert bottnar 
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i knappa resurser och tidsbrist, men B3 betonar att man inte får sluta anmäla bara för att 

man tidigare blivit besviken. Hon säger att man måste tänka på barnets bästa. 

 

6.3.3 Socialtjänst 

På socialtjänsten där S4 arbetar har man tidigare haft en samordnare som arbetat upp ett 

samarbete med skolorna i kommunen, men inte med BVC eller förskolor. Orsaken till 

det menar S4 beror på tidsbrist och att ingen tagit tag i det ännu. Överlag tycker hon 

ändå att samarbetet med förskolorna i kommunen fungerar bättre än med BVC. I den 

kommunen S2 och S3 arbetar finns ett mer upparbetat samarbete med BVC än med 

förskolorna. Tack vare en samordnare som samordnat barnhälsovården i kommunen har 

en handlingsplan utarbetats. Det har anordnats träffar tillsammans med samtliga BVC-

sjuksköterskor. Där har anmälningsskyldigheten och sekretesslagen diskuterats och 

socialsekreterarna har fått möjlighet att berätta om sin verksamhet. S3 menar att båda 

parter har fått en större förståelse för varandras arbete. Innan samarbetet fanns en rädsla 

hos BVC för socialtjänsten. Flera trodde att det enda socialtjänsten gjorde var att åka 

runt och ta barn. Trots att det blivit bättre efter samarbetet menar S3 att det definitivt 

inte är tillräckligt. På frågan om hur det skulle kunna bli bättre svarar S3: ”Ännu mer 

samtal från dom. Ringer de så kommer vi på studs”. S2 å sin sida tycker att de vore bra 

att samlas en gång om året för att bygga vidare på samarbetet och föra en öppen 

diskussion. För att samarbetet med förskolorna skulle bli bättre tror de att lösningen 

hade varit att gå ut till rektorer och inbjuda till föreläsningar.  

 

Förskolorna i kommunen där S1 arbetar har kontaktpersoner från socialtjänsten. 

Samarbetet med förskolorna i kommunen är mer utarbetat än samarbetet med BVC. Ett 

samarbete med BVC finns periodvis, men efterhand som de lär känna varandra planas 

det ut på grund av framför allt arbetsbelastningen. S1 menar att det krävs att man träffas 

regelbundet om samarbetet ska bli bättre. Just nu ser hon inga möjligheter för det.  

Alla vill hela tiden att vi är överallt och informerar och profilerar oss. Det är kaos. 

Vi kan känna här ibland, en droppe till så får det bägaren att rinna över.”(S1) 

  

Att återkoppla till anmälaren efter en anmälan tror S3 socialtjänsten av tradition är rätt 

dåliga på att göra. ”Det är ju lätt att hela tiden luta sig på sekretesslagstiftningen och 

säga att ja men det får vi inte, men vi får lämna viss information och med samtycke så 

får vi faktiskt återkoppla ett beslut också” (S3). S1 och S4 instämmer med att det tyvärr 
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slarvas allt för ofta med återkopplingen. Något som S3 menar att de måste göra enligt 

lag är att informera anmälaren om att de tagit emot anmälningen. När de sedan fått in 

anmälan brukar de samla vårdnadshavarna och anmälaren till ett samtal på 

socialtjänsten. På så vis blir det en öppen diskussion och ett naturligt samtycke från 

föräldrarnas sida. Under detta samtal får anmälaren reda på vad som kommer att ske, 

om anmälan går till utredning eller inte. S2 och S4 menar att det inte finns någon 

anledning till att en förskollärare vet allt om familjen. Det är endast en begränsad 

information som de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Den information som 

S4 alltid försöker ge ut till anmälaren är om det startas en utredning eller inte. Utöver 

det kan hon inte säga mer utan föräldrarnas samtycke. S1 menar att hon egentligen inte 

ens får berätta det på grund av sekretessen. Den enda återkoppling hon kan ge är att 

bekräfta att hon har tagit emot anmälan. Åtminstone kan hon inte gå in på detaljer, utan 

endast ge generella förklaringar.  

 

S4 tar upp att det ibland kanske inte ens går att utreda. Barnet har det inte bra, men det 

finns inga LVU-grunder och då kan de inte göra någonting annat än att erbjuda 

föräldrarna insatser. Om föräldrarna då tackar nej till insatserna får utredningen läggas 

ner. Hon tror att anmälarna i dessa fall tänker att det inte händer någonting, att 

socialtjänsten inte gör någonting. ”Nä, för vi kan inte göra vad som helst” (S4). S3 

tycker att man som anmälare borde vara lite mer insatt i sekretesslagen och vara lite mer 

sansad när det kommer till återkopplingen.”Samtidigt så måste vi ju ha förståelse för 

dom som gör en anmälan, att det måste vara jättejobbigt att skicka in en orosanmälan 

och sen inte höra någonting” (S3). Hon är medveten om att det ofta är ångestdrivande, 

men att man måste vara medveten om detta när man väljer yrke.  

 

7. Analys 
I detta kapitel besvarar vi uppsatsens frågeställningar med hjälp av tidigare forskning, 

teorier och den empiri vi har samlat in. 

 

7.1 Vad innebär begreppet och hur upptäcks barn som far illa? 

Alla våra intervjupersoner anser att begreppet barn som far illa är ett bra 

samlingsbegrepp, men att det är svårt att klargöra vad som ska ingå. De är eniga om att 

barn kan fara illa både fysiskt och psykiskt och att det handlar om att föräldrarna inte 
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kan tillgodose barnets behov. Det är ett stort begrepp och det som betyder fara illa för 

en person behöver inte vara samma som för en annan. En socialsekreterare nämnde att 

det kan finnas olika problem i en familj, men så länge barnet får sina behov 

tillgodosedda far de inte illa. Omsorgssvikt är ett annat begrepp som många av våra 

intervjupersoner anser vara tätt förknippat med det större samlingsbegreppet barn som 

far illa , med betoning på att föräldrarna inte klarar av att ge tillräcklig omsorg. Ibland 

använder de det ena begreppet och ibland det andra, men menar ungefär samma sak.  

 

Förskollärarna tar upp att det är lättare att se om ett barn far illa fysiskt, om de till 

exempel blir vanvårdade eller att de har olika blåmärken, än att se om de far illa 

psykiskt. De kan observera barnen i leken och se samspelet med personal, andra barn 

och även föräldrarna när de kommer för att lämna eller hämta. En förskollärare tycker 

det är värre med barn som far illa psykiskt och tror att det är mer skadligt för barn på 

längre sikt. Detta kommer också fram i Lundén & Brobergs (2003) studie som tar upp 

att fysisk vanvård är det mest uppmärksammade, men att psykisk otillgänglighet har 

allvarligare konsekvenser för barns utveckling än andra former av omsorgssvikt. Det är 

därför viktigt att personalen inte bara observerar, utan också identifierar detta som att 

barn far illa och på så vis gör en anmälan till socialtjänsten.  

 

BVC-sjuksköterskorna tar upp vikten med att observera hur samspelet mellan mamma 

och barn fungerar. De har ansvar för många barn och träffar dem ganska regelbundet 

upp till 1,5 års ålder, men sedan planar det ut och en BVC-sjuksköterska säger att det 

kan vara svårt att se om barn far illa då de är där så korta stunder. BVC är frivilligt och 

därför kan de inte tvinga någon att komma dit och de är medvetna om att de barn som 

blir slagna hemma inte kommer till BVC just när de har blåmärke. För att kontrollera så 

att barnen mår bra försöker BVC-sjuksköterskorna göra hembesök hos alla nyfödda 

barn, där de kan upptäcka många olika saker såsom hur barnet har det hemma, hur 

föräldrarna tar i barnet och hur de samspelar med barnet. Vikt- och längdkurvan är 

också ett viktigt bedömningsinstrument för BVC-sjuksköterskorna, som kontrolleras vid 

varje besök. Skillnaden i arbetssätt mellan barnomsorg och BVC tas upp i Lundén et al. 

(1998) studie, där det visar sig att barnomsorgen identifierar fler barn än vad BVC gör. 

De tror att det beror på att BVC har ansvar för många barn och ser dem under en 

förhållandevis kort stund, medan personalen inom barnomsorgen har ansvar för färre 

barn och träffar dem regelbundet under en längre tid. Studien visade också att BVC och 
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barnomsorg inte identifierade samma barn som far illa, vilket kan bero på en osäkerhet i 

begreppet barn som far illa. En gemensam definition skulle underlätta för alla. 

 

Både våra intervjuade förskollärare och BVC-sjuksköterskor tar upp vilka olika 

bedömningar som görs av barn som far illa beroende på i vilket område man arbetar i. 

Förskollärarna menar att i ett lågstatusområde blir synen mer på en basnivå där det 

handlar om mat, hygien och kläder, medan det i ett finare område handlar mer om en 

ignorans mot barnen då de får vara långa dagar på förskolan och barnen verkar vara i 

vägen för föräldrarnas karriärer. BVC-sjuksköterskorna arbetar i olika hårt belastade 

områden och har därför olika antal barn som de tror kan fara illa och som de har lite 

extra kontroll på. Lundén et al. (2000) jämför olika områden och menar att personal i 

lågstatusområden upptäcker fler barn med tecken på omsorgssvikt, men de anser att det 

är viktigt att inte stirra sig blind på olika socioekonomiska områden och tro att barn i 

lite finare områden inte kan fara illa. 

 

För att få en gemensam syn berättar en socialsekreterare hur de brukar ha möte varje 

vecka där ärenden tas upp och bedöms. Två förskollärare tar också upp hur viktigt det är 

att hela tiden hålla igång en diskussion i arbetslaget kring frågor om olika begrepp, både 

för gammal och ny personal. Lagstiftarna i propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta 

situationer m.m. (2002/03:53) har inte velat definiera begreppet barn som far illa, men 

menar samtidigt att det behöver finnas en samsyn för att de som arbetar med barn ska ha 

samma utgångspunkt när de bedömer en situation. Samverkan mellan olika professioner 

kan förbättras om alla använder samma språkbruk. Detta med språkets betydelse i en 

kommunikation tar Lind et al. (1999) upp, då det är lätt att missförstånd uppstår mellan 

människor och mellan olika yrkesgrupper om man inte har ett gemensamt språk. 

Lundén (2004) har i sin studie presenterat en checklista (se bilaga 4) över tecken på 

omsorgssvikt som kan fungerar som ett verktyg för personal som arbetar med barn, för 

att hjälpa dem att upptäcka barn som far illa och för att alla ska få en samsyn. 

 

7.2 Vad kan påverka benägenheten att anmäla när ett barn misstänks 

fara illa? 

Anmälningsskyldigheten innebär att det räcker att ha en misstanke om att ett barn far 

illa för att göra en anmälan till socialnämnden och det är sedan upp till socialnämnden 
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att bedöma om det ska utredas eller inte. Vår undersökning visar att 

anmälningsskyldigheten står klar för alla våra intervjupersoner, men svårigheten ligger i 

att avgöra vad som är en misstanke och att sedan ta beslutet att antingen göra en 

anmälan eller inte. Några av våra intervjupersoner menade att det inte riktigt fungerar i 

praktiken att anmäla vid minsta misstanke, eftersom man vill ha lite mer kött på benen 

innan man anmäler. Detta kommer upp genomgående i alla intervjuer, även med 

socialsekreterarna, att det inte är lätt att avgöra vad som är en misstanke och att det helst 

ska finnas ett underlag för misstanken, för att det ska leda någon vart. Allwood & 

Granhag (1999) menar att steget är långt från att veta vad man bör göra till att verkligen 

göra det. De tar upp att beslutsprocessen påverkas av olika faktorer och en av dem är 

feedback efter ett beslut. Feedbackens innehåll, när den kommer och även feedback som 

helt saknas kan påverka förmågan att fatta beslut vid ett senare tillfälle.  

 

De socialsekreterare vi intervjuade berättade att det kommer in fler anmälningar från 

förskolan än från BVC, men att antalet är så lågt att det borde vara fler från båda håll. 

De tror att några av orsakerna till att de inte anmäler kan vara att personalen inte vill 

förlora kontakten med barnet, att de inte får tillräckligt med stöd från sin chef, att 

personalen inte förstår hur socialtjänstens arbete fungerar och en del tror att det kan bero 

på rädsla för föräldrarna. Flera forskare har i sina studier kommit fram till att 

förskollärare och BVC-sjuksköterskor inte alltid anmäler när de misstänker att ett barn 

far illa. Till skillnad från våra resultat visar Lundéns (2004) forskning att BVC anmäler 

mer än förskola, trots att förskolepersonalen är bättre på att identifiera fler barn med 

tecken på omsorgssvikt. Sundell (1997) tar upp att osäkerhet om barnet verkligen far 

illa kan vara en anledning till att förskollärare inte anmäler. Författaren menar här att 

det är viktigt för personalen att förstå att de inte behöver veta, utan att det räcker med en 

misstanke för att anmäla. En annan viktig anledning till att inte anmäla handlade om 

dåliga erfarenheter av återkoppling. Våra intervjuer med förskollärare visar på tänkbara 

anledningar till att inte anmäla. Det finns en stor frustration över att inte få någon 

återkoppling, då de inte vet om anmälan hjälper eller stjälper barnet. De menar att det är 

svårt att ta beslut om de ska anmäla eller inte. De vill hjälpa barnet, men samtidigt 

riskerar de att förlora barnets förtroende om anmälan sedan inte leder till någon 

förbättring för barnet. Några förskollärare tror att det kan vara svårt att se sin 

professionella roll, då man har daglig kontakt med föräldrarna och det kan bli känsligt 

och obehagligt att göra en anmälan. Alla förskollärare nämner hot från föräldrar som en 
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möjlig anledning att förskollärare inte alltid anmäler, men som någon nämner ingår det i 

deras jobb och de finns på förskolan för barnens skull, inte för föräldrarnas. 

 

Enligt Lagerberg (1998) anmäler BVC-sjuksköterskor endast ett fåtal av de barn som de 

känner oro för och det visade sig att dem som hade regelbunden kontakt med 

socialtjänsten anmälde dubbelt så många barn. Önskemål om ökad samverkan och mer 

information från socialtjänsten kom fram i studien och framförallt handlade det om en 

önskan om mer återkoppling efter en anmälan. I våra intervjuer med BVC-

sjuksköterskorna visar det sig att de gör allt för att undvika att göra en anmälan själv. 

Istället arbetar de för att föräldrarna själv ska ta kontakt med socialtjänsten och ansöka 

om hjälp. De kan tycka att det är svårt att göra en anmälan om de bara har en misstanke 

och de vill heller inte göra en anmälan i onödan då de är rädda för att förlora förtroendet 

och kontakten med familjen. Utebliven återkoppling kommer också upp som ett 

problem, då de menar att de har stark sekretess i sitt arbete, men ska lämna ut allt till 

socialtjänsten och får ingenting tillbaka.   

 

Möjligheten att rådfråga socialtjänsten anonymt innan man beslutar sig för att anmäla 

eller inte används av både förskola och BVC, men allra mest av dem som har ett 

fungerande samarbete med socialtjänsten. De som inte använder sig av rådgivning kan 

kanske göra förhastade beslut och Shafir et al. (1993) menar att människor först verka 

fatta beslut för att sedan efteråt ställa upp skälen till att beslutet har tagits. Dessa skäl 

ställer vi upp för att kunna försvara vårt beslut för oss själva och även inför andra. 

Socialsekreterarna vi har intervjuat tycker att det är bra att personalen vänder sig till 

dem för att be om råd om de är osäkra och tycker att de ofta har bra underlag. Guve 

(2003) tar upp att vi människor tror att vi fattar rationella beslut med en logik, medan 

beslutet istället tas utifrån en blandning av fakta, känslor och föreställningar om 

verkligheten. Backe-Hansen (1995) menar också att gränsen mellan rationella och 

emotionella beslut är svår att avgöra, då det hela tiden finns en konflikt och ambivalens 

med i en beslutsprocess. 

 

7.3 Vilka faktorer har betydelse för samverkan?  

De flesta av våra intervjupersoner var överlag missnöjda med samarbetet med 

socialtjänsten. Större delen efterlyste kontaktpersoner från socialtjänsten, regelbundna 

träffar och en utförligare återkoppling efter en anmälan. Socialtjänsten instämde i 
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mycket av det som BVC-sjuksköterskorna och förskollärarna riktade kritik mot, men 

skyllde i sin tur på resurs- och tidsbrist samt sekretesslagen som hindrar dem att ge 

återkoppling till anmälaren, om inte samtycke ges av vårdnadshavare. Svaren som vi 

fått från våra intervjupersoner påminner om det Lundström et al. (1992), Sundell & 

Flodin (1994) och Sundell & Colbiörnsen (1999) kom fram till efter deras 

undersökningar kring samverkan om barn som misstänks fara illa. I Lundströms et al. 

studie efterlyste föreståndarna, på samma sätt som våra intervjuade BVC-sjuksköterskor 

och förskollärare, en utförligare information från socialtjänsten om utredningar som 

gjordes. Socialsekreterarna från deras och vår undersökning svarade på likande sätt med 

att de inte har möjlighet att lämna ut någon information utan föräldrarnas samtycke. 

Trots att det gått ett antal år sedan deras undersökningar gjordes så ser alltså 

problematiken liknande ut än idag. Överlag var dock samtliga av Lundströms et al. 

intervjuade socialsekreterare nöjda med samarbetet med förskolorna och beskrev det 

som ömsesidigt. Våra intervjuade socialsekreterare å sin sida kunde se vissa brister i det 

rådande samarbetet med BVC och förskola. De var medvetna om att de själva var 

ansvariga för många av bristerna, såsom till exempel resurs- och tidsbristen som ofta 

ställer till problem för ett samarbete.   

 

En större del av våra intervjuade BVC-sjuksköterskor och förskollärare efterlyser både 

feedback efter att en anmälan gjorts och informationsträffar med socialtjänsten där 

anmälningsskyldigheten och olika fall tas upp. Ur våra intervjuer med 

socialsekreterarna visade det sig dock att de till viss mån försöker ge någon slags 

återkoppling tillbaks till anmälaren. De understryker att det är endast en begränsad 

information som anmälaren behöver för att kunna hjälpa barnet i fråga. Sundell & 

Colbiörnsen (1999) tar upp olika faktorer som underlättar samverkan mellan olika 

myndigheter. Liksom våra intervjuade socialsekreterare var inne på är en av dessa 

faktorer extra resurser. Förutom det krävs det bland annat att parterna har en fungerande 

kommunikation. Dimbleby & Burton (1999) instämmer i det och menar att det är en 

förutsättning för att ett samarbete ska äga rum. För att samarbetet ska fungera måste 

man, enligt Nilsson & Waldemarsson (1994), definiera ett syfte och ett mål med 

samarbetet. Detta bekräftar även av Sundell & Colbiörnsen (1999) då de menar att det 

krävs att samtliga förstår målet med samverkan. Lind et al. (1999) menar också att det 

är viktigt att parterna förstår varandras åsikter och har en gemensam bild av vad som har 

hänt och kommer att hända. För att ha möjlighet till det är det viktigt att ha en hög grad 
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av informationsutbyte. Om inte detta finns kan det hindra en fortsatt utveckling och 

samarbete. En av våra intervjuade BVC-sjuksköterskor beskriver kommunikationen 

med socialtjänsten som en envägskommunikation. Flera tycker att de lämnar all 

information de vet om barnet till socialtjänsten, men får ingenting tillbaks. Nilsson & 

Waldemarsson (1994) menar att bristen på återkoppling kan sätta relationerna mellan 

myndigheterna på prov och skapa en negativ kommunikation. Myndigheterna för 

skolutveckling (2006) tar upp exempel på en destruktiv kommunikation där socialtjänst 

och skolan under en tid skyllt och projicerat sin vanmakt på varandra, istället för att 

samarbeta om det gemensamma målet barn som far illa.   

 

Flera av våra intervjuade beskriver en lång tyst väntan innan socialtjänsten hör av sig 

efter att en anmälan gjorts. Under denna tid hinner ångest och oro byggas upp. 

Socialsekreterarna vi intervjuat ställer sig förstående till att det många gånger kan vara 

ångestdrivande, men menar samtidigt att de måste vara medvetna om det redan innan de 

väljer yrkesområde. Claezon (1987) beskriver beslutsfattandets ångest och menar att det 

är en ångest inför framtiden, då den alltid är osäker. En annan typ av ångest handlar om 

en ångest för att tidigare upplevelser som har varit jobbiga kommer att hända igen och 

att en god gärning för den ena parten oftast blir en ond gärning för den andre. Nilsson & 

Waldemarsson (1994) menar att en bra och effektiv återkoppling ska komma så fort 

som möjligt. Likt Watzlawick et al. (1967) och Schjødt & Egeland (1989) hävdar, kan 

allt man gör eller inte gör innebära kommunikation. Tystnaden kan dock uppfattas som 

avvisande. Den frustration och oro som leder till ångest talar flera av intervjupersonerna 

om och detta bekräftar även Lundström et al. (1992) och Sundell & Colbiörnsen (1999). 

 

En förskollärare och en BVC-sjuksköterska menar att den dåliga återkopplingen kan 

leda till att de väljer att inte anmäla nästa gång de misstänker att ett barn far illa. Nilsson 

& Waldemarsson (1994) menar att all kommunikation inte bara fyller en 

informationsfunktion utan även en handlingsfunktion. När vi kommunicerar informerar 

vi andra människor, utöver det vill vi också förmedla ett budskap. Av budskapet blir det 

konsekvenser, en sorts effekt hos den andre och dessa konsekvenser skapar vanligtvis 

handlingar, så kallad effektivitet. Flera av intervjupersonerna menar att trots att de 

anmäler så händer det ändå ingenting med barnet. Av anmälan blir det ingen effekt, då 

de inte får någon återkoppling från socialtjänsten. Inte heller leder det till effektivitet 

eftersom de upplever att socialsekreterarna inte gör någonting för att förändra barnets 
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situation. En av våra socialsekreterare svarar med att de inte kan göra vad som helst. 

Lundström et al. (1992) menar att det är vanligt att människor överskattar 

socialsekreterarnas möjligheter att påverka barn. 

 

7.4 Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för samverkan? 

Endast två av våra intervjuade BVC-sjuksköterskor och en förskollärare har en speciell 

kontaktperson på socialtjänsten som de kan vända sig till vid råd eller en anmälan. De 

båda BVC-sjuksköterskorna ställde sig positiva till denna kontakt, men förskolläraren 

efterlyste en mer regelbunden kontakt. Som det såg ut idag rådfrågade hon hellre 

verksamhetens psykolog eller specialpedagog som hon träffar oftare än 

kontaktpersonen. Det fanns en önskan om att få en kontaktperson hos flera av de 

intervjupersoner som inte hade någon i nuläget, eftersom de trodde att det till viss mån 

kunde underlätta samarbetet. Sundell & Flodin (1994) är inne på samma spår och menar 

att då förskolpersonalen får ett ansikte på och känner socialsekreterarna blir en kontakt 

mer underlättad och mindre dramatisk. En av BVC-sjuksköterskorna arbetade på en 

familjecentral där det fanns en socialsekreterare. Per automatik hade hon en ganska 

öppen kommunikation med denne då de var verksamma under samma tak. Hon vände 

sig hellre till honom än till IoF för att rådfråga. En av förskollärarna hade tidigare 

arbetat på en förskola där en familjecentral med en socionom fanns i närheten. Hon 

upplevde att samarbetet fungerade bra då socionomen fanns inom räckhåll och de kände 

till varandra. Myndigheterna för skolutveckling (2006) berättar att man på flera håll i 

Sverige byggt ihop skolans och socialtjänstens resurser under samma förvaltning för att 

slå en ring runt individen, istället för att skicka runt individen mellan olika institutioner. 

 

En av våra intervjuade socialsekreterare har inget direkt uttalat samarbete med vare sig 

BVC eller förskolorna i kommunen för tillfället. De har ett tydligare samarbete med 

skolorna i kommunen, då de tidigare har haft en samordnare som arbetat hårt för att 

bygga upp det. En annan av våra intervjuade socialsekreterare har ett större samarbete 

uppbyggt med förskolan, där förskolorna har särskilda kontaktpersoner på 

socialtjänsten. Samarbetet med BVC fanns också stundtals, men var inte lika utarbetat. 

De andra två av våra socialsekreterare hade ett större samarbete med BVC. Detta på 

grund av en tidigare samordnare hade samordnat barnhälsovården i kommunen och 

utarbetat en handlingsplan. Samordnaren anordnade också träffar mellan 

socialsekreterarna och BVC-sjuksköterskorna där de kunde diskutera 
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anmälningsskyldigheten och sekretesslagen. Socialsekreterarna fick också möjlighet att 

berätta om sin verksamhet och då visade det sig att BVC-sjuksköterskorna verkade ha 

en föreställning om att det enda socialtjänsten gjorde vara att åka runt och hämta barn. 

Det var dock ett tag sedan dessa träffar ägde rum och socialsekreterarna menar att det är 

något som borde ske regelbundet för att hålla samarbetet vid liv. Hos samtliga av de 

intervjuade socialsekreterarna finns det en vilja att samarbeta, men en av dem menar att 

som det ser ut idag finns det varken tid eller resurser för det. Ingen av våra 

intervjupersoner säger sig få för mycket information från socialtjänsten och näst intill 

samtliga önskar fler träffar och möten. Lundström et al. (1992) tar upp fortbildning som 

ett exempel på träffar, där det finns möjlighet till att informera om och diskutera 

sekretesslagen samt anmälningsskyldigheten. Under dessa sammankomster kan också 

samtliga få en chans att beskriva sina arbetsuppgifter. Nilsson & Waldemarsson (1994) 

menar att det krävs att man kommer överens om vilken relation man har till varandra för 

att samarbetet ska bli effektivt. Tankar kring vilka rättigheter och skyldigheter varje 

profession har och vem som har rätt att kräva vad och när kan på så sätt klargöras. 

Myndigheten för skolutveckling (2006) tar upp att det finns en vilja att samverka bland 

kommuner i Sverige, men att det krävs en förståelse och kunskap för varandras arbete. 

 

Enligt OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) har socialtjänsten, BVC och förskola 

sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde. 

Sekretessen kan brytas genom samtycke eller genom anmälningsskyldigheten (SFS 

2009:400). I våra intervjuer kommer det fram att sekretessen är ett hinder för 

återkopplingen och enligt Lind et al. (1999) kan det påverka samarbetet negativt. Precis 

som BVC-sjuksköterskorna i Lagerbergs (1998) studie, menar några av våra 

förskollärare och en av BVC-sjuksköterskorna att en förändring av lagen hade 

underlättat samarbetet och det hade i slutändan förbättrat situationen för det utsatta 

barnet. Socialsekreterarna tycks tolka lagen olika, då någon säger att de endast kan 

bekräfta att en anmälan har kommit in medan en annan alltid försöker berätta för 

anmälaren om en utredning startats eller inte.  

 

8. Avslutande diskussion 
Med bakgrund i tidigare forskning, som har visat att förskola och BVC inte alltid 

anmäler när de misstänker att ett barn far illa, var vårt syfte med uppsatsen att 
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undersöka hur de ser på anmälningsskyldigheten och samverkan när det gäller barn som 

misstänks fara illa. Vi ville också intervjua socialsekreterare för att få deras syn på 

saken. Resultaten visade att det finns en stor osäkerhet både gällande vad begreppet 

barn som far illa innebär och vad som egentligen anses vara en misstanke vid en 

anmälan. Är personalen inte helt säker väljer de kanske hellre att inte anmäla, så att de 

inte riskerar att förlora barnets eller föräldrarnas förtroende. Resultaten visade också hur 

viktig samverkan med socialtjänsten är, både vad gäller återkoppling efter en anmälan, 

men även en allmän samverkan med regelbundna träffar där man får information om 

anmälningsskyldigheten och hur socialtjänstens arbete fungerar. Något som verkar bidra 

till ett bra samarbete är närheten till varandra och att man har ett ansikte på varandra, till 

exempel familjecentraler som har flera verksamheter under samma tak.  

 

Vi kan se ett problem med att lagstiftarna inte har velat definiera begreppet barn som 

far illa , då det skapar denna osäkerhet och olika tolkningar om innebörden. En samlad 

definition hade varit att föredra och Lundén (2004) har därför gjort ett förslag på en 

checklista över tecken på omsorgssvikt som kan vara ett bra verktyg för att kunna 

upptäcka barn som misstänks fara illa. En annan lag som hade krävt ett förtydligande är 

Offentlighets- och sekretesslagen, då socialsekreterarnas tolkningar skiljer sig åt. Vi kan 

se att sekretessen många gånger skapar hinder för samverkan. Socialsekreterarna 

hänvisar till denna lag och det skapar en frustration hos anmälaren över att inte få 

återkoppling, då de inte får reda på om anmälan har hjälpt eller stjälpt barnet.  

 

I framtiden vill vi båda arbeta med barn och ungdomar och känner att denna uppsats har 

varit berikande och gett oss erfarenheter för vår kommande yrkesroll. Socialtjänsten har 

ett ansvar för att samarbetet kring barn som far illa samordnas och vi har fått en 

förståelse för hur viktigt det är att detta verkligen fungerar i praktiken. Risken är annars 

att förskola och BVC inte anmäler, vilket göra att barn som far illa inte 

uppmärksammas. För att samarbete ska vara möjligt krävs det först och främst fler 

resurser, såsom till exempel en samordnare som ser till att samarbetet verkligen 

implementeras i praktiken. 

 

Vi tog på oss en stor uppgift med att undersöka tre olika yrkesprofessioners syn på tre 

enskilt stora områden i förhållande till uppsatsen tid- och sidbegränsningar. 13 

intervjuer var dessutom i största laget, då bearbetningen av materialet tog lång tid och 
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empirin i uppsatsen tog stor plats. Vi hade kunnat nöja oss med att undersöka endast ett 

av områdena eller två av yrkesprofessionerna för att ha möjlighet att få en djupare bild 

av resultaten. 

 

Uppsatsen har gjort oss mer intresserade av att studera samarbetets 

utvecklingsmöjligheter genom vidare forskning om familjecentralers förebyggande 

betydelse i arbetet med barn som misstänks fara illa. Sekretessen finns fortfarande kvar, 

men det är alltid lättare att ta kontakt och rådfråga om man har ett ansikte på 

socialsekreteraren. Det blir också lättare för föräldrarna att ge sitt samtycke till att 

sekretessen bryts om de känner till och har ett förtroende för personalen på 

familjecentralen. 
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Bilaga 1. Exempel på intervjuguide förskola  

Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

• Har du arbetat på andra förskolor tidigare? 

o Hur länge i så fall? 

• Har du någon gång anmält till socialtjänsten om ett barn som misstänks fara illa? 

Barn som far illa 

• Vad innebär begreppet ”barn som far illa” för dig?  

o Kan du ge exempel? 

• Vad innebär begreppet ”omsorgssvikt” för dig? 

o Kan du ge exempel? 

• Hur är din uppfattning om antalet barn på er förskola som misstänks fara illa? 

o Lågt Mellan Högt 

Anmälningsskyldigheten 

• Vad tänker du om anmälningsskyldigheten i ditt arbete? 

o Uppfattar du den som klar/oklar? Vid oklar: Hur skulle den kunna bli 

tydligare? 

• Har du fått någon information från socialtjänsten om vad 

anmälningsskyldigheten innebär och hur den ska tolkas? 

• Hur ser du på att anmälningsskyldigheten redan gäller vid misstanke? 

• Vilka skäl kan det finnas till att man som förskolelärare anmäler när ett barn 

misstänks fara illa? 

• Vilka skäl kan det finnas till att man som förskolelärare inte anmäler när ett barn 

misstänks fara illa? 

• Vilka riktlinjer finns det här på förskolan om hur ni rent praktiskt ska gå till väga 

vid en anmälan? 

o Vem är det som gör anmälan till socialtjänsten?  

o Om det är chefen – vad gör du om chefen väljer att inte anmäla? 

Samarbete 

• Finns det ett samarbete med BVC och hur ser det ut i sådana fall? 

(Barnhälsovården har ansvar för alla barn inom förskolan – bör åka ut till 

förskolor en gång per år.) 
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• Vad kan du se för faktorer som skulle kunna förbättra samarbetet med BVC? 

• Hur upplever du samarbetet med socialtjänsten i kommunen? 

o Kommer de ut och informerar om sitt arbete och vilka möjligheter till 

samarbete som finns? 

• Har du en särskild kontaktperson som du kan vända dig till vid en anmälan? 

• Hur ser du på möjligheten att kunna kontakta socialtjänsten och be om råd 

angående ett barn, som du inte nämner namnet på? 

• Vad kan du se för faktorer som skulle förbättra samarbetet med socialtjänsten? 

Återkoppling 

• Hur ser du på återkopplingen från socialtjänsten efter en anmälan? 

o Efter en anmälan - Vad gör du om du inte kan märka någon förbättring hos 

barnet?  

o Anmäler du på nytt till socialtjänsten eller utgår du från att de har inlett en 

utredning eller finns det något annat du gör? 

Handledning 

• På vilket sätt har du tillgång till handledning eller konsultation för att få stöd i 

ditt arbete? 

o Finns det något särskilt stöd du kan få efter att ha gjort en anmälan? 

Beskriv ett fall 

• Skulle du kunna berätta om ett fall?  

o Hur gick det till? Från misstanke – anmälan – återkoppling. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
 
Hej! 
 
Vi heter Johanna Svensson och Marie Norstedt och vi läser sjätte terminen på 
socionomutbildningen på Campus i Helsingborg, Lunds universitet. Vi arbetar för 
tillfället med en C-uppsats som kommer att handla om förskolelärares, BVC-sköterskors 
och socialsekreterares syn på samverkan och var gränsen går för att anmäla när ett barn 
far illa.  
 
Din medverkan är värdefull för att vi skall kunna genomföra vår uppsats. Med hjälp av 
Dina erfarenheter kan vi få svar på våra frågeställningar. Det betyder alltså mycket för 
oss om Du har möjlighet att bli intervjuad av oss någon gång under vecka 46 - 48. 
Intervjun kommer att ta cirka en timme att genomföra. Vi är disponibla både dagtid och 
kvällstid, Du bestämmer vilken tid och plats som passar Dig bäst.  
 
Under hela uppsatsprocessen följer vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer. 
Det innebär att materialet behandlas konfidentiellt, förvaras på ett säkert sätt och 
kommer endast att användas i denna uppsats. Vi vill gärna använda bandspelare under 
intervjun för att vi ska kunna skriva ut den ordagrant i efterhand, men vi kommer att 
avidentifiera samtliga intervjupersoner under hela processen. Deltagandet är frivilligt 
och Du kan när som helst välja att avbryta Din medverkan utan att motivera varför. 
 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Svensson  Marie Norstedt 
E-mail: xxxxx  E-mail: xxxxx 
 
 
Handledare: Gunilla Lindén, universitetslektor, Lunds universitet 
E-mail: xxxxx 
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Bilaga 3. Beskrivning av olika situationer där ett barn kan fara illa 

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

eller blir försatt i vanmakt. Varje form av kroppslig bestraffning räknas som 

fysiskt våld. 

• Psykiskt våld – ett barn systematiskt, oftast under en lång tid, utsätts för 

nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt 

lidande.  

• Sexuella övergrepp – alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn 

av en annan person. 

• Kränkning – att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras genom att en 

person i ord eller handling behandlar barnet på ett nedlåtande sätt eller angriper 

barnets personlighet. 

• Fysisk försummelse – att barnets vårdnadshavare skadar eller äventyrar ett barns 

fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnet god fysisk 

omsorg. Bristande omsorger gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och 

utveckling, det vill säga hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade kläder, 

möjlighet till vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn, förebyggande hälsovård, 

medicinsk vård inklusive tandvård samt skydd mot olycksrisker eller skadlig 

exponering. Till skadlig exponering räknas till exempel att återkommande vara 

utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer med droganvändning eller 

hög alkoholkonsumtion. 

• Psykisk försummelse – när ett barns psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast 

under lång tid, genom att ett barns grundläggande behov av till exempel 

uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte 

tillgodoses.     

 

(SOU 2001:72) 
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Bilaga 4. Checklista över tecken på omsorgssvikt 

 

Känslomässig otillgänglighet 

• Barnet blir känslomässigt avvisat av föräldrarna 
• Barnets föräldrar är bara i begränsad omfattning i stånd till att reagera på barnets 

känslor och signaler 
• Barnet ignoreras aktivt av föräldern 

• Föräldern hotar barnet med ”förlust av kärlek” och/eller att barnet kommer att 
mista viktiga relationer 

• Föräldern/föräldrarna hotar att gå ifrån eller lämna bort barnet 

• Barnet hotas med våld/stryk 
• Barnet beskrivs på ett kränkande sätt 
• Föräldern/föräldrarna förhåller sig i perioder direkt fientligt till barnets behov 

• Vid upprepade tillfällen avvisar föräldern/föräldrarna barnet eller svarar inte 
adekvat på dess kontaktförsök 

• Vid upprepade tillfällen visar föräldern/föräldrarna att den/de inte förmår möta 
barnet ”på dess nivå” 

Försummelse 

• Barnet hålls i perioder hemma på grund av föräldern ”behöver ha barnet hos sig” 
• Barnet blir aktivt hindrar samvaro med andra barn och/eller andra vuxna 

• Barnet passas av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna 
• Barnet blir ofta passat av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna 

• Barnet blir ofta passat av större syskon eller av andra barn 
• Barnet har varit med om att föräldern misshandlats eller åsett annat våld i 

hemmet 

• Barnet har ofta passats av personer, som varit påverkade av alkohol, narkotika 
eller psykofarmaka 

• Barnets dagliga liv är präglat av oförutsägbarhet 

Fysisk vanvård 

• Barnet får skrika väldigt länge innan det tas upp’ 
• Barnet byts inte på som det skall 
• Barnet verkar smutsigt och luktar illa 

• Barnet har inte för årstiden adekvat klädsel 
• Barnet verkar ovanligt hängigt och trött 

• Barnet går inte upp i vikt, utan att det finns någon organisk orsak 
• Barnet blir lämnat ensam utan vuxen tillsyn 

• Barnet hämtas inte från dagis 
• Barnet får för lite eller endast oregelbunden mat 
• Barnet får för mycket mat 
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• Föräldrar sköter inte BVC-kontrollerna och/eller går inte till doktorn med barnet 
vid sjukdom 

Kroppsliga tecken på fysiska övergrepp 

• Brott på armar, ben, revben, huvud och dylikt 

• ”Oförklarliga” blåmärken 
• ”Oförklarliga” brännmärken 

• Märken efter människobett 
• Märken efter fysisk bestraffning 
• ”Oförklarliga” rodnader eller irriterade hudpartier 

• Rivmärken eller hudavskrapningar kring mun, läppar, ögon eller genitalier 

 

(Lundén 2004) 


