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Abstrakt 

Arbetets art: C-uppsats, 15 hp, programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 

Titel: Måste jag bli stor för att synas? 

Författare: Fahreta Krcic & Sandra Lindström 

Handledare: Eva Schmitz 

Examinator: Ove Svensson 

Nyckelord: Handlingstyper, barn som far illa, anmälningsskyldighet, samarbete, byråkrati 

 

Bakgrund: Det som definierar att ett barn far illa är enligt SoL barn som inte får sina behov 

tillgodosedda inom familjen samt att det kan vara barn eller ungdomar som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt genom ett eget skadligt beteende. Anmälningsskyldigheten och 

utredningsplikten ska verka för att skola, polis och socialtjänst ska kunna fånga upp de barn 

som far illa i ett tidigt skede.  

Syfte: Med en utgångspunkt av ovanstående problematik, på att barn faller mellan olika 

myndigheters ansvar, är syftet med denna uppsats att ta reda på hur samverkan mellan 

socialtjänst, polis och skola fungerar jämfört med vad lagen säger, med fokus på barn som far 

illa.  

Metod: Studien är baserad på att kvalitativ metod där vi använt oss utav kvalitativa 

intervjuer. Dessa intervjuer består av en kurator, två handläggare på socialförvaltningen, en 

rektor, tre skolsköterskor och tillsist en polis. 

Resultat: Studien har visat att skolor tolkar sin anmälningsplikt olika vilket leder till att 

socialförvaltningen inte har möjlighet att utreda i den utsträckning de hade önskat och därmed 

begränsas de tidiga insatserna. 
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Förord 

Tack 

Vi vill inledningsvis här tacka de personer som på olika sätt varit med och bidragit till att 

denna uppsats vart möjlig att genomföra. Först vill vi ge ett tack till vår handledare Eva 

Schmitz för vägledning och konstruktiv kritik som vi tagit till oss utav. Vi vill tacka Ove 

Svensson som fanns där som en hjälpande hand. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

informanter för att de ställt upp på våra intervjuer med så kort varsel och för att de verkligen 

har bidragit med en bra grundläggande förutsättning för vår uppsats. Vi två som skrivit 

uppsatsen vill tacka varandra för det stöd vi funnit hos varandra samt för den förståelse och 

engagemang vi båda lagt ner.  
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1. Inledning   

Ca 120 barn har placerats i familjehem och ett tjugotal ungdomar i olika typer av institutioner 

i Halmstad kommun det senaste året, säger man på socialförvaltningen. Detta görs i de flesta 

fall med men även utan vårdnadshavares medgivande. De placeras utanför det egna hemmet 

när socialtjänsten befarar att barnets fysiska och psykiska hälsa och deras personliga 

utveckling är i allvarlig fara. Anledningarna till att socialtjänsten väljer denna sista utväg kan 

bero på brister omsorg i hemmet eller på grund av barnets eget beteende. Det kan också bero 

på missbruk hos föräldrarna. Ett barn som far illa upptäcks oftast inom barnomsorgen eller i 

skolan där det finns lärare och annan personal runt dem. Det förekommer även att grannar, 

vänner till familjen eller andra privatpersoner i barnets närhet kan anmäla ett missförhållande 

till socialtjänsten. Skolan är en miljö där barns svårigheter borde upptäckas och med tanke på 

den nära kontakt som skolpersonalen har så borde risken att barn inte syns vara liten. I vilken 

mån anmäler skolan fall där man har misstanke om att barn far illa och i hur stor utsträckning 

utreds de fall som kommer till socialförvaltningens kännedom? Ska barnen behöva växa upp 

till tonåringar innan de får den hjälp och det skydd de har rätt till ges? Citatet nedan som är 

hämtat från vår undersökning visar på att skolan är mindre benägen att anmäla 

missförhållanden vilket tyder på att anmälningsplikten inte efterlevs när det gäller små barn. 

Är det äldre och utagerade barn så anmäls missförhållanden oftare. Barnets problem drabbar 

då även omgivningen.  

”Man kan inte säga bara generellt, utan det jag kan säga är att små barn då blir man mindre 

benägen, det väcker mer ångest. Har man stökiga tonåringar så är det inga problem att anmäla 

kan jag säga. Det är nästan att man vill bli av med problemet. Ja, så att säga då skulle det ha 

underlättat att komma in tidigare.” Säger en skolsyster.  

Vi som har skrivit den här uppsatsen har läst en kurs på högskolan som heter socialrätt och 

denna kurs behandlade socialförvaltningens arbetsområde, hur verksamheten är uppbyggd och 

hur socialsekreterare arbetar under den tid en utredning görs. Under kursen förklarade 

föreläsaren att det är vanligt att myndigheterna, som skola och socialförvaltning, lägger  

 



            Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp 

            C-uppsats, 15 hp           

            Handledare: Eva Schmitz 

            Examinator: Ove Svensson 

            Författare: Fahreta Krcic & Sandra Lindström 
 

7 
 

 

ansvaret på varandra när de kommer till de situationer där vissa barn är i behov av särskilt 

stöd. Skolan kan anse att en utredning behöver göras kring ett barn medan socialförvaltningen 

menar att det är skolans skyldighet att, med hjälp av sina resurser, reda ut situationen själva. 

Detta väckte ett starkt intresse hos oss båda att ta reda på om det är så det ligger till i 

verkligheten och vad det i så fall beror på. Socialtjänsten har enligt lagstiftningen alltid 

skyldighet att snabbt inleda en utredning och förvissa sig om hur barnet mår. Det förekommer 

dock enligt våra informanter att en anmälan från skolan inte leder till någon utredning utan att 

skolan lämnas att hantera situationen på egen hand. Hur fungerar socialförvaltningens 

utredningsplikt i praktiken jämfört med vad lagen säger? Görs utredningar vid varje anmälan 

eller händer det att socialtjänsten inte lever upp till lagstiftningen? Eller ligger problematiken 

i att det inte görs nog med anmälningar, och socialtjänsten inte i tillräcklig omfattning får 

kännedom om när barn far illa? Det är några frågor som väckt vår nyfikenhet och som vi 

hoppades få svar på under arbetet med uppsatsen. 

För att få de svar vi söker har vi genomfört åtta kvalitativa intervjuer med personer som 

jobbar nära barn och unga inom skolan, socialförvaltning eller polisen. Vi har också gjort 

efterforskningar i bibliotekens databaser efter litteratur samt viss relevant information på 

internet. För att förstå problematiken krävs kunskap om de lagar som styr socialförvaltningens 

samt skolans och polisens arbete när det gäller kring barn som far illa. Lagarna är SoL 

(socialtjänstlagen) och LVU (lagen om vård av unga). LVU är en kompletterande lag till SoL 

som socialtjänsten tillämpar när SoL inte är tillräcklig. Polislagen och annan 

kriminallagstiftning styr polisens arbete. För att kunna få en klarare insikt i hur lagarna ser ut 

och fungerar och för att man ska förstå hur dessa tillämpas i myndigheternas arbete så 

kommer vi också att ge en förkortad beskrivning på vad dessa lagar innebär i bakgrunden. 

Vi utgår i vår uppsats från att tidig upptäckt och tidiga insatser från samhällets sida är något 

önskvärt när barn och unga far illa. Vi tar inte hänsyn till de rapporter som beskriver 

missförhållanden inom barn- och ungdomsvården. Vi vill med vår uppsats således ta reda på 

hur man på ett tidigare stadium, som när skolan anmäler att ett barn far illa av någon 

anledning till socialtjänsten, kan fånga upp det här barnet. Ett barn vars förhållanden inte  
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uppmärksammas i ett tidigt skede riskerar kanske att under tonåren hamna i kriminalitet eller 

missbruk. Hade det varit möjligt att ingripa i ett tidigare skede?  

Vi vill veta om och i så fall varför ansvaret brister och om det är så att myndigheterna skyller 

ansvaret på varandra. Vi vet att socialtjänstlagen, SoL, är frivillig och kan ligga till grund för 

placeringar i familjehem eller på institutioner på frivillig basis, medan lagen om särskilda 

bestämmelser för vård av unga, LVU, är tvingande och kan tillämpas även utan föräldrars och 

barns medgivande. Får socialtjänsten inget samtycke till frivilliga insatser, kan de ansöka hos 

domstolen om vård med stöd av LVU. Det kan innebära ett omhändertagande och en 

placering av ungdomar på institutioner, behandlingshem eller i familjehem upp till och med 

18 års ålder, i vissa fall upp till 20 år. Eftersom SoL är frivillig så måste ett samtycke av 

föräldrar fås men som samtidigt kan tas tillbaka av föräldern under tiden som en insats ges 

eller under påbörjad utredning. Skulle föräldrarna välja att avbryta utredningen eller 

insatserna riskerar barn att falla mellan stolarna, och barn som skulle behöva hjälpen får det 

inte. En situation som dock vanligen leder till att LVU prövas. Barnets behov av skydd och 

stöd får inte bli outrett, och påbörjade insatser får inte avbrytas om det föreligger ett 

kvarstående vårdbehov.  Lagstiftarens intentioner och den praktisk verksamhet är dock två 

skilda saker.  

1.1 Syfte  

Med en utgångspunkt i ovanstående problematik är syftet med denna uppsats att ta reda på 

hur samverkan mellan socialtjänst, polis och skola fungerar jämfört med vad lagen säger. Vår 

utgångspunkt är att studera hur denna samverkan fungerar i praktiken samt hur samverkan 

mellan socialtjänst och polis fungerar vid eventuella omhändertaganden. Finns det risk för att 

barns behov inte uppmärksammas och att de inte får det skydd och den hjälp de behöver.  

1.2 Frågeställningar 

För att belysa uppsatsens syfte riktar vi uppmärksamheten mot socialtjänsten, skolan och 

polisen och deras insatser för barn och unga som far illa. Våra frågeställningar är: 
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 Hur uppfattar polis, skola och socialtjänst att den samverkan som man enligt lag ska 

ha med varandra fungerar i praktiken? 

 Hur lever skolan upp till sin anmälningsplikt i praktiken?  

 Lever socialtjänsten upp till sin utredningsskyldighet i praktiken som den enligt lag 

har?  

 

2. Bakgrund  

Fenomen som ”barn som far illa” och ”barn som hamnar mellan stolarna” bör förstås mot 

bakgrund till de olika lagar som finns föreskrivna bl.a. inom socialtjänstlagen som i 

fortsättningen kommer att benämnas SoL. I detta kapitel presenteras några av de lagar och 

paragrafer som vi utgår ifrån när vi studerar fenomenet. Socialtjänst, skola och polis har lagar 

att följa och lagarna talar om var respektive ansvar ligger. Sekretesslagstiftningen reglerar 

tillsammans med anmälningsplikten relationerna mellan dessa aktörer. Samordningsansvaret 

för insatserna ligger enligt lagen hos socialtjänsten.   

Vidare presenteras tidigare forskning som är ”Vem bryr sig?” (Larsson-Swärd, 2009), 

”Skolans ansvar när barn far illa” (Frost & Sköld, 1995) samt ”BBIC i praktiken” (Dahlberg 

& Forsell, 2006). 

2.1 Vad säger lagen? 

SoL trädde i kraft 1 jan 1982 och ersatte då den tidigare vårdlagen som hette barnavårdslagen. 

Socialtjänsten är en ramlag vilket ger dem som arbetar inom myndigheten en stor 

tolkningsfrihet. Det finns dock inslag av en skyddslagstiftning som inte ger samma frihet och 

som kan vara tvingande för myndigheter och anställda inom dessa. Anmälningsplikten till 

socialtjänsten när den kan behöva ingripa till den underåriges skydd och stöd är exempel på 

en sådan skyddslagstiftning. Författarna Norström, C & Thunved, A har i boken ”Nya 

sociallagarna” (2010) tolkat paragraferna för att de ska bli lättare att förstå. Socialtjänstens  
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ansvar i det hela kan kort beskrivas att det är deras uppgift att se till att de barn och unga som 

befinner sig i en utsatt situation, får den hjälp, vård och det skydd som de behöver. De tre 

paragraferna i SoL som vi kopplar till vårt fenomen är SoL 1:1, 3e stycket, 5:1, 11:2 och 14:1. 

 

I Sol kapitel 1 har vi valt att fokusera på 1§, 3st, som beskriver att socialtjänsten är frivillig 

och detta är ett av deras mål; ”Socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet” (Norström & Thunved, 2010, s; 39). 

Paragraf 5:1 i SoL anger att ”socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer upp 

under trygga förhållanden”. Socialnämnden har även ett ansvar att ge barn och ungdomar, 

som riskerar att utvecklas ogynnsamt, det skydd och stöd som behövs även utanför det egna 

hemmet. Man ska alltid ta hänsyn till barnets bästa (ibid).  

 

När det gäller utredningsskyldigheten som socialtjänsten har så återfinns den i SoL 11:2 och 

den menar att vid en utredning så ska socialnämnden ingripa till en underårigs skydd eller 

stöd. De ska bedöma behoven av insatser, konsultera sakkunniga samt ta tag i övriga 

kontakter som är nödvändiga. Utredningen ska ske skyndsamt. 

I SoL 14:1, 2st, beskriver lagen andra myndigheters anmälningsplikt; ”Myndigheter vars 

verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, 

annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är 

skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något 

som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även 

dem som är anställda hos sådana myndigheter”. (Norström & Thunved, 2010 s; 293-294). 

 

Även skolan och polis har en anmälningsplikt. I skollagen 1:2 sägs att skolan är 

anmälningsskyldig dvs. rektor, pedagoger och annan personal. Anmälningsskyldigheten 

omfattar sådant skolan får kännedom om i sin yrkesutövning och som leder till en oro för ett 

barns situation (www.lst.se, 2010). I polislagen 3§ står att polisen ska samarbeta med 

myndigheter vilka berör polisverksamheten som socialtjänst och skola (Gregow, 2008).  
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Anmälningspliktens betydelse kan förstås mot bakgrund av förändringar under 1980-talet av 

sekretesslagstiftningen. Inför den nya sociallagstiftningen som trädde i kraft 1982 hade det 

skett förändringar av sekretesslagstiftningen. Det infördes sekretess om enskildas 

angelägenheter mellan myndigheter. Detta skulle skydda den enskildes personliga integritet, 

men också bidra till att involvera familjer, barn och unga i ärenden som gällde deras 

förhållanden. Tidigare hade det varit möjligt för myndigheterna att diskutera enskildas 

vårdbehov utan deras medverkan. De gavs ingen möjlighet att delta i definieringen av sina 

behov och vid planeringen av myndigheternas insatser.    

 

2.1.1 När socialtjänstlagen är otillräcklig 

Socialnämndens grundprincip är att ge en familj det stöd och hjälp som de behöver samt 

använda sig av de frivilliga insatserna som råder inom socialtjänsten. Med detta menas att 

insatserna som erbjuds ligger på en frivillig basis och socialtjänsten ska arbeta för att motivera 

till ett samtycke av de berörda. Får man inte det och man fortfarande har misstankar om att ett 

barn far illa kan socialtjänsten ansöka hos domstolen om vård med stöd av lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som är en tvångslag. LVU kan tillämpas i två 

olika fall och det ena är när man ser att det finns brister i omsorgen som kan medföra att 

barnet utsätts för en risk att skada sin hälsa eller utveckling (2§). Den andra situationen är när 

barnet genom sitt eget beteende, t.ex. missbruk av beroendeframkallande medel eller brottslig 

verksamhet utsätter sig för allvarlig fara (3§) (Norström & Thunved, 2010).  

2.2 Vad säger tidigare forskning? 

Författaren Larsson-Swärd, G, är fil. lic. i pedagogik och undervisar i specialpedagogik på 

universitetet. Hon har skrivit en studie som heter ”Vem bryr sig? – Barnperspektivet inom 

förskola, skola, socialtjänst, BUP och polis” (2009) och menar att de två lagarna som nämns i 

2.1.1 om 2 och 3 § är orsakerna till att ett barn far illa och då främst på grund av bristerna i 

hemmiljön. Författaren skriver även att det är oklart hur många barn som egentligen är i 

behov av stöd och att det är dessa barn som är de som ”faller mellan stolarna” eftersom dem  
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antigen blir bortglömda eller inte alls syns. Åren mellan 2002 till 2006 visas en ökning i 

antalet barn som blivit omhändertagna enligt LVU;  

”… ökningen av placeringar enligt LVU är 1 procent. De barn som placeras mest 

frekvent är åldern 13 – 17 år. Brister i hemmiljön är den främsta orsaken till 

placering” (Larsson-Swärd, G, 2009, s; 37) 

Syftet med författarens studie är att lyfta fram de barn som far illa, visa hur de bemöts och blir 

behandlade. Med hennes studie vill hon att man ska få en djupare förståelse för dessa barn 

och därmed bidra till att kunna förbättra situationen. Hon ger även förslag i sin bok på hur 

myndigheter i praktiken kan arbeta utifrån ett barnperspektiv. De grupper hon främst vill 

vända sig till är de som jobbar med barn och ungdomar, alltså personal på förskolor, skolor, 

socialtjänsten, polis samt de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Men studien kan även 

komma till användning för föräldrar och vårdnadshavare (ibid). 

En annan studie som även den riktar sig till skolpersonal och socialtjänsten och som syftar till 

att bidra med en förståelse för en situation där barn far illa (till skolpersonal och 

socialtjänsten,) är ”Skolans ansvar när barn far illa” (Frost & Sköld, 1995). Dessa författare 

har arbetat som både lärare och socialsekreterare. De har genom sin erfarenhet fått en kunskap 

om hur samarbetet mellan socialtjänst och skola upplevs på båda sidor. Syftet med studien är 

att främst ge stöd och råd till skolans personal i frågor som rör barn som far illa. De vill med 

boken öka skolans förståelse för hur socialtjänsten arbetar för att minska misstron som skolan 

har gentemot dem.  

Ett syfte är även att öka kunskapen hos socialtjänsten med att förklara vad som kan ligga 

bakom att för få anmälningar görs eller att de görs för sent från skolans sida. Författarna 

menar att samarbetet mellan skola och socialtjänst befinner sig på en individnivå och en 

strukturnivå som de kopplar ihop med mikro- och makronivå. Vidare hoppas de att den 

kunskap och kompetens som skolan och socialtjänst har ska komma till användning på 

makronivån (strukturnivån) men att detta brister idag pga. neddragningar inom skolan och  
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socialtjänstens verksamhet. Detta har lett till att de tvingas att prioritera de mer närliggande 

situationerna på mikronivån (individnivån) (ibid).  

Frost & Sköld menar att man kan säga att ett barn far illa i när det finns uppenbara tecken som 

visar på fysisk och psykisk misshandel samt uppenbar vanvård. Här skiljer man på de tecken 

som visar sig hos yngre som hos äldre barn. Det som är gemensamt är att de visar på en 

ogynnsam utveckling hos barnet (ibid). Författarna vill således med studien göra skolan 

uppmärksam på vilka tecken som kan tyda på missförhållanden och med den kunskapen 

förebygga den ångest som många känner. Att göra en anmälan är något många drar sig för av 

olika anledningar och där Frost & Sköld menar att det kan vara en osäkerhet kring vad man 

sett hos ett barn eller att man helt enkelt inte vet hur socialtjänsten arbetar, vilket kan ligga till 

grund för att man väntar in i det sista (ibid).  

”All denna vånda leder till anmälningar lämnas alldeles för sent. Allt som oftast visar det sig t.ex. 

att skolan haft kännedom om problematiken för ett visst barn under en längre tid, flera år är inte 

ovanligt, innan man tagit steget och kontaktat socialtjänsten. Allt för ofta har socialtjänsten, 

genom underlåtenhet från t.ex. lärare, kommit in i familjer där barnen hunnit fara så illa att det 

gett skador för livet och där alternativen begränsas till de mest dramatiska som t.ex. ett 

tvångsomhändertagande.” (Frost & Sköld, 1995 s, 18)   

De tidigare nämnda studierna har syftat till att förbättra skolans förståelse och kunskap kring 

barn som far illa och hur man kan upptäcka dem. Det har även gjorts en annan studie som 

syftar att bidra till socialtjänstens egen verksamhet. För att motverka att ”barn far illa” eller att 

”barn faller mellan stolarna” vill författarna Dahlberg & Forssell (2006) med boken, ”BBIC i 

praktiken – att knäcka koden” visa hur man kan gå tillväga för att jobba med en utgångspunkt 

där barnets behov är i centrum (BBIC). Cristina Dahlberg är socionom och jobbar som 

utbildningsansvarig på Socialstyrelsen med att sprida BBIC på en nationell nivå. Anne 

Forssell är också utbildad socionom men har även fil. mag. i socialt arbete. Hon jobbar som 

enhetschef inom barnavården. Författarna tillsammans blir ofta anlitade som föreläsare och 

kursledare inom BBIC. 
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Inspirationen till BBIC kommer ursprungligen från Storbritannien och har blivit testad och 

anpassad för svenska förhållanden och användas idag av socialstyrelsen. Syftet med BBIC är 

att skapa en nationell helhet för socialtjänstens arbete kring utredning, planering och 

uppföljning. Det är även viktigt att man ska kunna skapa struktur och underlätta den 

systematiska dokumentationen. Detta för att det ska bli tydligare för en familj att veta hur 

socialtjänsten fungerar samt även för att socialtjänsten ska veta vilka behov barn och föräldrar 

har. Författarna vill med denna bok ge inspiration och pedagogisk hjälp till socialtjänsten och 

socialsekreterare i hur de kan möta barn på en kvalitativ, dynamisk och givande nivå (ibid). 

 

3. Teoretisk förankring  

De valda teorierna är relevanta för vår studie eftersom de hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar. Vi menar att analysen måste ha både ett mikro- och makroperspektiv. Det är 

viktigt för att i analysen koppla teorier till olika nivåer. Medan lagstiftningen och samverkan 

mellan socialtjänst, skola och polis kan relateras till makronivån kan enskilda insatser av de 

anställda inom dessa myndigheter relateras till mikronivån. Skolan har den direkta 

anknytningen till familjen och individen i närsamhället medan socialtjänsten och polisen 

ingriper först när familjen och skolan tömt ut sina resurser (Lagerberg & Sundelin, 2000). Det 

är även viktigt när vi analyserar samarbetet mellan myndigheter att urskilja hur detta är tänkt 

att fungera på en övergripande makronivå jämfört med hur aktörerna inom myndigheterna 

samverkar i praktiken. Webers handlingstyper är relevanta för oss eftersom att dem syftar på 

orsaker bakom handling och det hjälper oss när vi vill förstå varför samarbetet brister och hur 

man kan förebygga att barn ”faller mellan stolarna” eller ”far illa” (Andersen & Kaspersen, 

2003). Weber har en teori om byråkrati och med det menar han de regler och lagar som styr 

en organisation och denna är i allra största grad relevant för oss då både socialtjänst, skola och 

polis, lyder under lagar (Weber, 1987). För att beskriva hur de anställda inom socialtjänsten 

förväntas arbeta med skolan samt förebygga att barn far illa använder vi oss utav den nya 

metoden BBIC som står för barnets behov i centrum. Det är ett barnperspektiv som anställda  
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inom socialtjänsten utbildats att använda i utredningar men även i samarbetet med andra 

myndigheter (Dahlberg & Forsell, 2006). 

 

3.1 Mikro- och makroperspektiv  

”Barn som far illa” är ett fenomen som uppstår i familjesystemet. Varje barn ställer sina 

föräldrar inför speciella utmaningar. Förutsättningarna för föräldrarna att hantera dessa 

utmaningar beror av det stöd de får i närsamhället. Barn med stora behov förutsätter för att de 

ska utvecklas gynnsamt ha föräldrar med tillgång till egna personliga resurser och till 

omgivningens stöd. Ju större behov barnet har desto mer stöd kan föräldrarna behöva. En 

utbyggd barnomsorg, bra skola med vänliga kamrater, goda grannar och en omtänksam 

uppväxtmiljö kan indirekt vara avgörande för barns utveckling. När familjesystemets och 

närsamhällets resurser inte räcker till involveras ofta stödsystem som socialtjänst och polis.    

Socialförvaltning och polis är institutioner som ingriper när deras uppmärksamhet påkallas av 

familjesystemet eller aktörer inom närsamhället. Socialtjänsten ingriper vanligen på begäran 

av någon inom familjesystemet men det förekommer även att hjälpbehoven aktualiseras av 

skolpersonal eller andra aktörer inom närsamhället. Socialtjänstens perspektiv utgår från 

familjens och barnets behov. Vid frivilliga insatser sammanfaller ofta dessa. Stödet till barnet 

kanaliseras genom föräldrarna. När socialtjänsten emellertid inte får samtycke till behövlig 

vård prioriteras barnets perspektiv framför föräldrarnas. Polisen ingriper först när det skett ett 

brott och de förväntas utreda vad som skett och ställa ansvariga inför rätta. De riktar 

uppmärksamheten mot enskilda gärningar och förväntas inte ta hänsyn till personers 

eventuella vårdbehov (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

Mikronivån utgörs således av familjesystemet och den omedelbara omgivningen som ligger 

närmast individen. Det kan vara grannskapet, skolan, arbetsplatsen och aktörerna på 

mikronivån agerar i specifika roller som kan vara son, dotter, föräldrar eller lärare (ibid). Det 

är i närsamhället på mikronivån som ansikte mot ansikte interaktioner sker, människor möts i 

direkta situationer. Studier görs på mikronivå när man vill fokusera på mindre sociala enheter  



            Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp 

            C-uppsats, 15 hp           

            Handledare: Eva Schmitz 

            Examinator: Ove Svensson 

            Författare: Fahreta Krcic & Sandra Lindström 
 

16 
 

 

som en individ och dess samspel med den omedelbara omgivningen (Giddens, 2007). På 

mikronivå kan man studera smågruppsbeteende. Mikro- och makroperspektiven brukar ofta 

ställas som motsatser till varandra, men perspektiven kan också komplettera varandra (Brante, 

Andersen & Korsnes, 2003).  

Makronivån utgörs av samhälleliga normer, institutioner och ideologier som genomsyrar 

hela samhällssystemet och vårt sätt att tänka kring olika företeelser. Denna nivå har betydelse 

för utformningen av våra sociala roller, samvaron, gemensamma verksamheter och våra 

handlingar. För att förstå den institutionella eller strukturella grunden för vanliga handlingar 

så analyseras detta på makronivån. Människors vardagliga liv präglas av de institutionella 

ramarna de befinner sig inom (Giddens, 2007). Makroperspektivet innefattar tankemönster 

som ger en innebörd åt människors handlingar. Detta i sin tur uttrycks i lagar och regler men 

huvudsakligen i form av diskurser, ideologier och vardagligt förankrade vanor (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Studier på denna nivå går ut på att undersöka större grupper, organisationer 

och sociala system. (Brante, Andersen & Korsnes, 2003). Vi använder i första hand 

makroperspektivet för att urskilja den officiella lagstiftning som styr myndigheternas 

agerande när barn riskerar att fara illa.  

3.2 Max Weber 

En klassisk sociolog som kan bidra till analysen av byråkratiska organisationer och sociala 

handlingars relationer till samhälleliga strukturer är Max Weber.   

3.2.1 Handlingstyper 

Weber ansåg att sociologin skulle ha sin fokus på individers sociala handlingar och inte på 

dess strukturer. Enligt Weber så har alla människor ett motiv och en idé som tillsammans kan 

bidra till förändring samt att individen har en förmåga att handla fritt och därmed forma sin 

framtid (Giddens, 2007)
1
. Sociologin är, enligt Weber, en vetenskap som försöker förstå  

                                                           
1
 Vi har ej funnit originallitteratur eller artiklar av Weber där han beskriver sina handlingstyper och därför har vi 

valt att använda oss utav Giddens, Andersen & Kaspersens tolkningar av Webers teori. 
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meningen i ett socialt handlande och därmed klargöra orsakerna till handlingarna och de  

 

konsekvenser dem ger. Utifrån denna tanke utvecklade sina handlingstyper. Weber menar att 

med hjälp av handlingstyperna som är som analytiska modeller kan man ta hjälp när man 

studerar individens handlande och ska förstå världen (Andersen & Kaspersen, 2003)
2
. Han 

skiljer mellan fyra typer av handlande; 

 Traditionellt – dessa är handlingar som styrs av tradition eller vanor. 

 Affektuellt – dessa är handlingar är bestämda av aktörens affektioner och 

känslotillstånd. 

 Värderationellt – dessa handlingar avgörs av en medveten tro på det etiska egenvärdet 

hos ett beteende oberoende av handlingens effekter. 

 Målrationellt – dessa handlingar görs för att uppnå ett bestämt speciellt mål. 

Weber menar att man med dessa handlingstyper kan få en förståelse av handlingen som en 

individ gör. Handlingarna bakom det traditionella och det affektuella handlandet har inte en 

stor meningsfull betydelse för det sociala beteendet då dessa handlingar kan vara omedvetna 

utifrån individen. Detta gör att de handlingarna icke blir rationella då de styrs av en tradition 

eller känsla. Den handling som är värderationell är rationell då handlingen är medveten, 

värdet på en handling ställer krav på målet med den. Den målrationella handlingen avgör 

mellan olika handlingar och väljer den som leder honom mot sitt mål. Skillnaden på ett 

värderationellt och ett målrationellt handlande är att i det förra handlar individen för att leva 

upp till ”något” oberoende av dess konsekvenser medan den som gör en målrationell handling 

handlar enbart för att nå just konsekvensen. Handlingen är tillvägagångssättet för att nå målet 

(Andersen & Kaspersen, 2003).  

Webers teori om handlingstyperna hjälper oss när vi vill ta reda på varför samarbetet brister 

och vilka orsakerna är därför att han särar på olika handlingar och vad det är som styr dem.  

                                                           
2
  Samma sak gäller här, vi har kompletterat Giddens med denna bok, Andersen, H & Kaspersen, L-B, för att de 

tar upp Webers handlingstyper på ett tydligare sätt. 



            Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp 

            C-uppsats, 15 hp           

            Handledare: Eva Schmitz 

            Examinator: Ove Svensson 

            Författare: Fahreta Krcic & Sandra Lindström 
 

18 
 

 

Inom skola och socialtjänst tror vi att det är svårt att alltid hålla sig objektiv till den man  

hjälper och här kan känslorna ta över. När man hjälper ett barn som far illa eller när man i sin 

verksamhet vill fånga upp barn som behöver stöd så måste man arbeta målrationellt för att nå 

sitt mål. I sitt målrationella handlande inom skolan och socialtjänsten anser vi att man styrs 

väldigt mycket av det traditionella handlandet, alltså lagar och regler. Vi tar hjälp av Webers 

teori för att på ett djupare plan kunna skaffa oss en förståelse för hur skola och socialtjänst 

arbetar och vari samarbetet brister (ibid).  

 

3.2.2 Byråkrati 

Weber skriver i sin bok ”Ekonomi och samhälle – förståendesociologins grunder”(1987), om 

den moderna byråkratins funktioner. Han menar på att alla moderna organisationer är på 

något sätt byråkratiska och med byråkrati menar han att det är de regler och lagar som styr en 

organisation. Eftersom vi i vår studie nämner tre olika myndigheter (socialtjänsten, skolan och 

polisen) anser vi att denna teori passar oss. Vi vill ta reda på hur samarbetet fungerar i 

praktiken och hur detta kan påverka att man inte kommer in med tidiga insatser i de fall där 

”barn far illa”. Dessa myndigheter har olika lagar och regler som dem måste följa och detta 

anser vi kan påverka deras samarbete i högsta grad. Att man har olika regelverk och 

kvalifikationer vill vi ta reda på om det kan leda till att samarbetet brister, och ifall detta i sin 

tur leder till att barnen inte fångas upp lika snabbt som man önskar (ibid).  

Med sin teori om byråkratin vill Weber förklara hur en organisation eller myndighet kan eller 

bör fungera och ett sätt kan vara genom att organisationen har en bra arbetsfördelning genom 

att man anställer folk med olika kvalifikationer. Detta gör att man får varsin position i 

organisationen och följer efter gemensamma regler. Eftersom att de personer som är anställda 

i en organisation automatiskt arbetar under de lagar och regler som styr organisationen så vet 

dem därigenom vilket deras ansvar är. Detta leder till, menar Weber, att man vet hur man ska 

fördela saker och ting (ansvaret) inom enheten.  
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Weber menar att det finns en ”hierarki” och att det på en arbetsplats i en organisation/  

myndighet finns individer som har olika maktpositioner. Vissa har lägre positioner och andra 

högre. De som har en högre position kontrollerar, begränsar och styr de som har en lägre 

position. Som vi nämnt ovan så är det lagar som styr organisationerna och dessa i sin tur styr 

tjänstemännens handlingar. Den myndighet som befinner sig i en högre maktposition har mer 

ansvar och det krävs en större anpassbarhet av dem i de situationer som dem behövs i. Denna 

del av teorin han beskriver blir användbar för oss då vi ser olika maktpositioner på de 

myndigheter vi berör.  

3.4 Barnets Behov I Centrum 

Barnets behov i centrum (BBIC) är en arbetsmodell. Den bygger dock på teoretiska begrepp 

som avser att stärka barnets ställning och göra en förbättring i samarbetet med barn och 

föräldrar. Även samarbetet med resten av barnets nätverk som verkar nära barnet som 

exempelvis myndigheter, hälsa och sjukvård m.fl. Detta leder till att man får veta mer om 

barnet och sedan vilka insatser som behövs (Dahlberg & Forsell, 2006). 

BBIC bygger på nio grundprinciper som anger hur utrednings- och uppföljningsarbete ska 

förstås och bedrivas. Vi har valt att nämna två av dem nio grundprinciperna för att det är dem 

vi kan koppla med vårt fenomen.  

 Barn och unga i centrum – denna princip menar att man genom lagstiftning har ett 

krav på att socialtjänsten ska skaffa sig en uppfattning om det barn som är i behov av 

stöd. Socialtjänsten ska alltid utgå ifrån barnets bästa och genom det ska de göra en 

bedömning ifall ett barn är i behov av stöd och i så fall vilka insatser man ska bidra 

med. Det ska förebygga att ett ”barn far illa” samt hindra att dem inte ”faller mellan 

stolarna” och blir osynliga i de situationer där det händer många saker samtidigt 

(Dahlberg & Forsell, 2006). 

 Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser – denna 

grundprincip visar hur viktigt det är att socialtjänsten samarbetar med barn och unga  
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för att få en helhetssyn. Det får man genom att man får kontakt med barnets 

ömsesidiga omgivning så som hemmiljön, relationer, skolsituationer, fritid, fysisk och  

psykiska hälsa. Det är alltså alltid viktigt för socialtjänsten att samarbeta med andra 

myndigheter, som även dem har ett ansvar (även lagstiftningen stärker detta) att 

meddela socialtjänsten information som dem behöver när det är frågan om ett barn 

som far illa eller riskerar att fara illa (Dahlberg & Forsell, 2006).  

Vi har valt att använda oss utav BBIC-modellens båda grundprinciper ovan när vi analyserar 

vår empiri. Eftersom att dessa tar utgångspunkt i det som genomsyrar vårt fenomen, att fånga 

upp de barn som far illa och som är i behov av stöd. För att förhindra att barn ”faller mellan 

stolarna” krävs ett samarbete som gör det möjligt att arbeta utifrån det här perspektivet. Vi 

anser även att om ett arbete utifrån BBIC ska fungera på bästa sätt så krävs ett gott samarbete 

myndigheterna emellan, den ena är alltså beroende av den andre för att ge bästa resultat, att 

fånga upp barnet.  

4. Metod 

I metodkapitlet presenterar vi vårt val av metod, hermeneutiskt perspektiv, tillvägagångssätt, 

urval och intervjuer. Vi har motiverat vårt val av metod samt redogjort för de nackdelar den 

kan ha haft för vår studie. Detta har vi sedan kopplat till metodböcker.  

4.1 Val av metod 

I genomförandet av vår studie har vi enbart använt oss utav kvalitativ metod. Vi anser att 

kvalitativa metoder var utom tvekan bäst lämpade för det fenomen vi har studerat då vi har 

vart ute efter att få en förståelse kring vårt fenomen. Genom kvalitativ metod kan vi komma 

in på djupet, där vi kan finna förklaringar och orsaker på en helt annan nivå än vad en 

kvantitativ metod hade hjälpt oss med. Genom kvalitativ metod finner man karaktärer och 

egenskaper i ämnet. Vår kvalitativa studie är även en induktiv studie eftersom att vi använder 

oss av det material vi får ut av våra informanter för att sedan koppla detta till teorier och i vår 

analys bilda oss egna teorier (Watt Boolsen, 2007). Kvalitativ metod gynnar oss genom den 

kompletterar det tomrum vi tror att litteraturen kan ge eftersom att litteraturen är slutgiltig. En  
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kvalitativ metod i vårt fall ger möjligheter till ett mer utvecklat svar till vad som kortfattat 

anges i böckerna samt att vi vill komma ner på djupet av vårt fenomen och med hjälp av 

kvalitativ metod har vi en chans att söka efter innebörden (Widerberg, 2002). 

 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer för att det lämpar sig bäst för vår studie 

när vi vill besvara vårt syfte men även för att vi vill ha så tydliga svar som möjligt, intervjuer 

av kvalitativ metod anser vi lämnar lite plats åt frågetecken. Vi har gjort åtta kvalitativa 

intervjuer och eftersom att vi har ett bestämt syfte med vår intervju så är det den bästa 

metoden för oss, det ger oss en bestämd information (Carlsson, 1990). Det är viktigt att 

frågorna ställs på rätt sätt för att vi ska få fram de svar som är mest intressanta samt att vi är 

ute efter att få fram förståelse inte fakta (Widerberg, 2002). 

 

4.1.3 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutik är en tolkningslära och den bygger på förväntningar och förförståelse. Det är 

sällan förnuftet räcker till för att förstå något och hermeneutiken går ut på att just förstå och 

inte bara få en bild av något. Det hermeneutiska perspektivet grundar sig på individens 

tolkningar och handlingar vilket gör att det inte går att få fram en exakt sanning av det man 

studerar menar Thurén (2007). För att få kunskap om vårt problem om vilka faktorer det är 

som bidrar till att barn far illa och ”hamnar mellan stolarna” hos olika myndigheter har vi valt 

den kvalitativa metoden som influeras av det hermeneutiska synsättet eftersom vårt val av 

metod grundar sig på att våra frågor vi har kring vårt fenomen vi studerar är tolkningsbara 

(Starrin & Svensson, 1994).  

Vi är medvetna om att när man tolkar så riskerar man att misstolka det man studerar. Men det 

finns även fördelar med tolkningen enligt Thurén (2007). Den ena är att saker kan tolkas på 

olika sätt vilket gör att analyserna kan bidra till en fördjupning av förståelsen och att de olika  
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tolkningarna kompletterar varandra snarare än utesluter. Vi vill förstå det fenomen vi studerar 

och inte bara få en bild av det och därför passar det hermeneutiska perspektivet oss. För att 

komplettera den osäkerhet som hermeneutiken kan föra med sig så har vi valt att använda oss 

utav kvalitativ metod i vår insamling av materialet som vi anser leder till de mest sannolika 

tolkningarna (ibid). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

När vi hade bestämt vilket fenomen vi ville studera så diskuterade vi kring vilka informanter 

vi skulle vända oss till samt hur vi skulle kontakta dem. Vi ringde till skolor, 

socialförvaltningen i kommunen samt till polisen. En del svarade på samtalen och ibland var 

det telefonsvarare och vi fick då ringa upp senare. På skolorna pratade vi med kuratorer, 

rektorer och skolsköterskor. Det var bara en rektor av ett antal tillfrågade som ville ställa upp 

på en intervju, samma sak gällde kuratorerna. Skolsköterskorna upplevde vi hade inga 

invändningar mot att ställa upp. Hos socialförvaltningen pratade vi med växeln och kom på 

det sättet i kontakt med två handläggare som ville ställa upp på intervjuer. Vi fick en intervju 

direkt med ett befäl hos polisen genom en personlig kontakt.  

I de fall där vi nådde rätt person för en intervju så bokade vi in ett möte där vi var väldigt 

flexibla till deras tillgänglighet. Vi såg helst att intervjuerna ägde rum i personens eget ställe 

så de var inne i sitt ”arbetselement”. På plats så gav vi en presentation av oss själva, vårt syfte 

med intervjun och uppsatsen samt även en liten beskrivning av vår egen kunskap för att 

informanten ska veta vad vi kan om ämnet och på så vis få en förståelse för eventuella frågor. 

Det är viktigt för oss att låta informanten få ta plats, då det är dennes historia som är intressant 

och relevant. Under intervjuerna tillät vi tystnad och pauser för att informanten skulle få tid 

att tänka igenom frågorna (Widerberg, 2002).  Efter att varje intervju var klar så satte vi oss 

direkt och skrev ner dem ord för ord. Eftersom att vi hade bett om lov att få spela in under 

intervjun så underlättade det för oss i vårt arbete när vi skulle transkribera intervjuerna.  
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Skulle vi under våra intervjuer på något sätt ändå komma över någon information som inte är 

menade till oss så kommer vi inte att under några omständigheter att använda oss utav detta i 

vår uppsats. Vi har även gjort våra informanter anonyma då det inte är viktigt för oss att veta 

vem som sagt vad. Vi som skrivit uppsatsen har olika kulturella bakgrunder och detta tror vi 

kan medföra en viss försiktighet hos våra informanter i deras svar. Det kan påverka deras svar 

och därmed blir svaren inte sanningsenliga utan präglade av deras tycke. 

 

4.2.1 Källor  

Nästa steg i arbetet, efter att ha fått alla åtta intervjuer genomförda och transkriberade, så 

började vi leta bland littaretur för att hitta teorier. Detta gjordes i hjälp av bibliotekets databas 

där vi sökte böcker samt artiklar till vår bakgrund samt till vår teoridel. Efter att ha funnit 

relevant litteratur så läste vi in oss på dem. Internet är en källa vi också använt oss utav när 

det kommer till artikelsök samt annan viktig information kring myndigheternas verksamhet på 

respektive hemsidor. Vi tror att internet som ett tillvägagångssätt är bra eftersom att vi kan få 

direkt information från exempelvis socialförvaltningens hemsida. Detta kan komplettera den 

information som ges i böcker som skrevs för länge sen och på så sätt uppnå en trovärdighet. 

Vi är medvetna om att vi ska hålla oss kritiska till källor på internet men när den 

informationen sätts i jämförelse med vad som sägs i böcker så anser vi att tillförlitligheten 

stärks.  

 

4.2.2 Litteratur till vår tidigare forskning 

De böcker vi funnit att koppla till vår studie som även är vår tidigare forskning är; ”BBIC i 

praktiken – att knäcka koden” av Dahlberg, C & Forsell, A (2006), ”Skolans ansvar när barn 

far illa” av Frost, P & Sköld, C (1995) och ”Vem bryr sig? Barnperspektivet inom förskola, 

skola, socialtjänst, BUP och polis” av Larsson-Swärd, G (2009). Dessa tar alla upp hur man 

inom skolan och socialtjänsten bör arbeta för att upptäcka barn och därmed förebygga att de 

”faller mellan stolarna”. Studierna som böckerna bygger på har alla gått ut på ett och samma 

syfte, det är att uppmärksamma de som är verksamma inom barnomsorgen på ”barn som far  
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illa” och hur dem kan upptäckas. Vi har använt oss utav, som nämns ovan, både kvalitativa 

intervjuer samt litteratur och detta underlättar vår förståelse för olika aspekter i hur samarbetet 

ser ut och hur man upptäcker de barn som far illa när vi sedan ska relatera dessa metoder och 

resultat i analysen.  

 

4.3 Urval 

Val av ämne till vår uppsats grundar sig i vår förförståelse som vi båda har fått under en 

föreläsning i kursen socialrätt på högskolan. Vi kom fram till vilka vi ville intervjua genom 

det område som vår studie berör, alltså skola, socialförvaltning och polis. Vi har för avsikt att 

studera samarbetet mellan socialförvaltning och skola främst men även hur samarbetet med 

polis fungerar i de fall som ett omhändertagande blir aktuellt. Det föll sig ganska naturligt att 

vårt urval av informanter skulle vara de personer som har kunskap inom området och där av 

valde vi skolpersonal, handläggare på socialförvaltningen samt polis. När vi valde vilken 

personal på skolan som vi skulle intervjua såg vi till vem som hade yrket som innefattade 

mest kontakt med de barn som far illa. Skolsköterska och kurator var där av ett självklart val 

men även rektor då denna har det övergripande ansvaret vid en anmälan enligt vår 

förförståelse. Intervjuer med dessa anser vi ger oss mer information kring det ämne vi 

studerar. Vi är intresserade av vilket samarbete socialförvaltning och skola har vid en anmälan 

och därför valde vi en intervju med en handläggare på mottagningsenheten samt en 

handläggare på utredningsenheten på socialförvaltningen. 

 

4.3.1 Strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

Våra intervjuer har till viss del varit strukturerade då vi på förhand har bestämt ett 

frågeschema och ordningen på frågorna samt dess formulering. Vår roll har enligt Carlsson 

(1990) varit att läsa upp frågorna till respondenten och sedan anteckna ner svaren men vi har 

även haft för avsikt att vara så neutrala som möjlig för att inte påverka vår informant i dens 

svar (ibid). Det som gjort våra intervjuer ostrukturerade är att vi inte varit så hårt bundna till  
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våra frågor, vi har under tiden ändrat och omformulerat oss när informanten inte förstått vad 

vi menat (ibid).  

5. Presentation av material  

Nedan följer vår presentation av vårt material som tar sin utgångspunkt i en intervju med 

polis, två handläggare på socialförvaltningen och inom skolomsorgen har vi valt att intervjua 

en rektor, fyra skolsköterskor och en kurator. Vi har valt att göra en tematisk presentation där 

de tre myndigheterna presenteras under hur barnet, hur agerar man och vad är det som 

hindrar. Under dessa har vi underrubriker för att ge en tydlig överblick. 

5.1 Barnet 

Med ett barn menas barn eller ungdom upp till 18 år. Med hänsyn till barnets mognad 

försöker man reda ut situationen med hjälp av att lyssna och samtala. Man skiljer på två fall 

när man misstänker att ett barn far illa och det är när barnets situation är akut eller inte akut. 

Är situationen akut så är det en fara för barnets liv och det rör sig då om psykisk och fysisk 

misshandel samt incest. I en sådan situation kan socialförvaltningen omhänderta barnet. De 

tar barnet från den miljön där det far illa, alltså ifrån föräldrarna vare sig man får ett samtycke 

eller inte. Vägrar föräldrarna att frivilligt lämna ifrån sig barnet så tillämpar 

socialförvaltningen LVU som är en tvångslag. 

”När det är akut så handlar det däremot om misstanke om sexuella övergrepp. Men även psykisk 

och fysisk misshandel”. Skolsköterska 2 

”Om föräldrarna vägrar lämna ifrån sig barnet när vi märker att det är akut, så går vi in med 

hjälp av LVU, det är en tvångslag...” Handläggare 1 

”Barn är väldigt känsligt. Man kan tänka sig själv, att kommer polisen och tar ett barn som är 5, 6 

år gammalt... Det vill vi undvika så gott vi kan” Polis 

Om situationen däremot inte är akut så kan det förändrade beteendet hos barnet vara svårt att 

skilja på huruvida det rör sig om en fantasi eller verklighet. Genom att lära känna ett barn och  
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dess familj så kan man som personal på skolorna avgöra på känn om det rör sig om ett barn  

med mycket fantasier eller om man ska ha misstanke om något annat. Ibland kan det röra sig  

om barn som har en diagnos och det kan då vara svårt att avgöra hur det ligger till. Det finns 

en väldigt liten risk att ett barn sätts åt sidan som visar tecken på att allt inte står rätt till. 

”Grundreglen är att självklart tro på det barnet säger och man kan ju behöva ställa en del frågor. 

Men man måste tro på barnet, självklart”. Kurator 

5.1.1 Hur upptäcks de barn som far illa? 

Det är ofta läraren som upptäcker om ett barn far illa i och med den dagliga kontakten de har. 

Ett barn kan även upptäckas genom ett samtal med kuratorn eller ett hälsosamtal med 

skolsystern. Men även polisen kan vara de som upptäcker ett barns missförhållanden genom 

att de ibland kommer hem till familjer med väldigt tragiska förhållanden. 

”På vår skola har vi kurativ hjälp och via där kan barn upptäckas som kanske har 

missförhållanden hemma” Rektor 

I en annan skola säger en skolsköterska att de har kill- och tjejgrupper och att man där kan 

upptäcka barn som är i behov av särskilt stöd eller liknande. På skolorna upplever man det 

som att de flesta barnen kommer till de vuxna om de vill prata, vill ha hjälp eller bara har 

frågor. Sen finns det de barnen som behöver hjälp men som inte syns eller som söker kontakt 

själv, alla vill inte prata om sina problem. Det kan vara barn som har tryck på sig från andra 

ungdomar eller från familj och släkt, och av den anledningen inte söker hjälp. Det kan ha att 

göra med att de har andra kulturer och att deras liv som tonåringar inte stämmer överrens med 

de värderingar som familjen har.  

”En del pratar aldrig med någon vuxen, en del barn ser man en del ser man inte. Det finns sådana 

som vi ser men vi når ändå inte fram för dem skulle aldrig i livet avslöja något om sina föräldrar. 

Föräldrarna är ju dem enda de vet att de kan lita på som tar hand om dem”. Skolsköterska 4 

”Många gånger räcker det att man finns här, att dem kan komma hit och prata om det är något 

som tynger dem. då finns både jag och kuratorn här... Det här kan ju leda till att vi upptäcker barn 

som mår sämre” Skolsköterska 2 
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Övergripande kan man förstå att skolorna tycker de jobbar bra kring att upptäcka de barnen  

som behöver särskilt stöd, att bra förutsättningar finns. Personalen jobbar aldrig ensamma 

kring en sådan situation utan man hjälps åt. 

”Alla har lika stor skyldighet att upptäcka de barn som far illa, all personal som är anställd inom 

skolan. Det som kan ske, beroende på utbildning, är att man kanske ser de här barnen på olika 

sätt.” Kurator 

5.2 Hur agerar man? 

När skolpersonal eller polis upptäcker att ett barn riskerar eller redan far illa så agerar de 

genom att de gör en skriftlig orosanmälan till socialförvaltningen, denna kan inte göras 

anonym från skola eller polis. Den information man ger i en orosanmälan är om barnets 

nätverk. 

”Jag tycker att är vi oroliga för något barn så anmäler vi det för att det inte ska försummas”. 

Skolsköterska 3 

”När vi gör en orosanmälan skriver vi bara att det finns en oro för att barnet inte kommer till 

skolan, för att det mår dåligt. Det är inte vår uppgift att ta reda på om misstanken stämmer eller 

inte”. Rektor 

När en orosanmälan görs från skolan så är det med syfte att man vill barnets bästa och det 

underlättar alltid om man har föräldrarna med sig så att skolan inte ses som ett hot. Men är 

situationen akut så får skolan inte kontakta föräldrarna innan de gör en anmälan, detta för att 

det kan leda till att bevis undanröjs eller att det förvärrar barnets situation. Orosanmälan görs 

oftast av rektorn, skolsköterskan eller kuratorn. På skolorna har man elevrådskonferranser 

tillsammans med föräldern, barnet, mentorn och rektorn, samt någon från elevhälsoteamet 

som kan vara en skolsyster. På det mötet föreslår man olika lösningar till barnet samt 

föräldern och fungerar inte detta så gör man en anmälan. 

”Ibland väntar man och ser om det blir en förändring. Om det inte hjälper med andra lösningar, 

som BUP, rehabilitering eller familjemottagningen... Ibland blir det en anmälan, ibland inte” 

Rektor 
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Både polisen och skolorna vet att dem har anmälningsskyldighet och de tycker att dem lever 

upp till den då dem anmäler så fort de får en misstanke. 

”Vi får ju en oro på olika sätt. Jag är övertygad om att de som jobbar som pedagoger och lärare 

känner till SoL och anmälningsskyldigheten”. Kurator 

Detta bekräftas av socialförvaltningen, de anser att skolan sköter sin anmälningsplikt bra men 

de menar att man ser en skillnad i när man anmäler vilket kan bero på hur man tolkar 

anmälningsplikten.  

”Ju mindre barnet är desto mindre benägen att anmäla är man... Det hade varit bra om vi hade 

haft möjlighet att komma in tidigare som redan i förskolan... Men är det stökiga tonåringar så 

anmäler man utan problem”. Handläggare 1 

5.2.1 Socialtjänsten träder in 

När skolan kommer in med en anmälan till socialförvaltningen så startar dem en 

förhandsbedömning där dem avgör om situationen är akut eller inte. Kommer man fram till att 

det är akut så åker man ut direkt. I ett sådant fall när ett omhändertagande blir aktuellt så ska 

socialförvaltningen sträva efter att själva få med sig barnet. Detta med hjälp av släktingar eller 

bekanta. Lyckas dem inte med det så kontaktar dem polisen. Polisen kan då genom en 

handräckningsbegäran från socialförvaltningen hämta barnet. Men innan det sker så har 

polisen som rutin att alltid bekräfta med socialförvaltningen att dem försökt att frivilligt fått 

med sig barnet.  

”Vi ska helst inte vara där över huvudtaget. Det är målsättningen... Socialförvaltningen ska sträva 

efter att lösa problemet själva innan de kontaktar oss i de fall när de ska omhänderta ett barn... 

De ska ta hjälp av släktingar, bekanta” Polis 

Är inte situationen akut så startar man en utredning utifrån en helhetsbedömning genom att 

man tar kontakt med barnets nätverk som kan vara skola, andra myndigheter, familj eller 

släkt. När man vänder sig till skolan så ställer man frågor till personalen om den 

informationen man tagit emot stämmer för att minska missförstånden, dels pga. att skolan kan 

ringa in anmälningar. Säger föräldrarna nej till att en utredning görs och socialförvaltningen  
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fortfarande anser det vara nödvändigt att en utredning görs så kan de med lagstöd fortsätta 

utredningen ändå. Det är deras utredningsplikt enligt SoL 11:2.   

”Man ska ha en dialog med skolan och det tycker jag fungerar överhuvudtaget rätt bra... En 

anmälan kan komma via telefonen och det gör ju att vi måste bekräfta vad vi hört”. Handläggare 2 

 

Visar det sig att socialförvaltningen anser att ett barn är i behov av vård, antingen via SoL 

eller LVU, så skickar dem ett övervägande till socialnämnden. I socialnämnden sitter det 

politiker som genom domstolen har den avgörande makten i ett beslut. 

”Eftersom vi jobbar på delegation av socialnämnden så är det dem som kan besluta om de förslag 

till insatser vi kommer med... Föräldrarna kan inte överklaga deras beslut men dem kan begära att 

en insats ska upphöra” Handläggare 1 

Begär föräldrarna att vården ska upphöra så är det socialförvaltningens skyldighet att börja en 

ny utredning där de bedömer om förhållandena i hemmet har förändrats.  

 

5.3 Vad är det som hindrar?  

Sekretess finns där för att trygga förtroligheterna mellan vuxna och barn, den är till för 

barnets bästa. En skolsköterska menar på att sekretessen inte ska ses som ett hinder i ens 

arbete utan det ska ses som en tillgång. Skolorna har sekretess och tystnadsplikt som innebär 

att barnet kan vända sig till skolpersonalen i utbyte mot att de inte berättar vidare. Men 

misstänker de att barnet far illa genom sin berättelse så måste de motivera till ett samtycke för 

att kunna föra det vidare.  

”Innan barnet säger något får dem information om att jag har tystnadsplikt men att det finns 

undantag. Dem ska veta vilka rättigheter dem har men också vilka skyldigheter jag har. Annars är 

det ju så att det man generellt tror som barn det är ju att vet ganska ofta att jag har tystnadsplikt 

och det betyder att man får inte säga något. Då har ja en skyldighet att informera dem om att 

javisst det stämmer men det är så att jag kan behöva prata också.” Kurator 

Ett samtycke måste en skolsköterska även ha i sådana fall det rör sig om medicinska 

åkommor för att få berätta det vidare till lärare. Skolpersonalen har hela tiden barnets bästa i  
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fokus och genom att få berätta det vidare för läraren så tryggar man barnets tillvaro. En gång 

har en skolsköterska varit med om att en familj inte ville ge sitt samtycke i en sådan situation 

där barnet i fråga hade en medicinsk åkomma.  

”Det är enda gången som jag fått ett nej och där kunde jag inte motivera föräldrarna heller utan 

då sa bara pappan att då kanske inte hon blir bortgift. Jag kunde ju då inte göra något annat. Men 

det spelar ingen roll, det är enda gången som jag mötts av ett nej av en förälder när jag begärt att 

få lätta på sekretessen”. Skolsköterska 4 

Skolpersonalen anser att det är lättare att motivera till ett samtycke när barnet själv har 

sökt upp hjälpen. 

”Dem kommer ju inte om dem inte vill att det ska komma fram... Dem har kommit väldigt långt 

när dem väl knackar på den här dörren”. Skolsköterska 3 

En annan sak som omöjliggörs pga. sekretessen är att skolan och polis inte underrättas 

huruvida en utredning pågår eller inte eftersom att socialförvaltningen har den strängaste 

sekretessen. De får inte lämna ut information till tredje man utan ett samtycke från 

föräldrarna.  

”Visst förekommer det att skolan blir frustrerad för att man tycker att man gör anmälan på 

anmälan när ett barn mår dåligt och man ser att det inte händer någonting. Det behöver ju inte 

vara så att det inte händer något utan det kan ju vara så att det pågår saker och ting men att 

föräldrarna inte har gett ett samtycke”. Rektor  

”Alltså vi kan anmäla sen hör vi ingenting, vi vet ingenting”. Skolsköterska 3 

”Ibland kan skolan tycka att dem vill veta mera. Men det har dem inte rätt att få.” Handläggare 

Man försöker på både skolan och hos socialförvaltningen att lätta på sekretessen i de fall där 

det skulle innebära att barnets tillvaro skulle tryggas.  

 

5.4 Var brister det? 

De informanterna som vi intervjuat på skolorna beskriver samarbetet med socialförvaltningen 

som sådär eftersom det finns brister i kunskaperna om varandras verksamhet. Det tror man  
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beror på att man träffas för lite, informationsflödet brister. Skolorna tycker det är viktigt med 

regelbundna träffar med tanke på att man omorganiserar sina verksamheter titt som tätt. På 

socialförvaltningen menar man att det handlar om en ömsesidig tillit för att samarbetet ska  

fungera samt att det är viktigt att relationen är bra för det underlättar informationsutbytet och 

anmälningsförfarandet. 

”Dem har blivit bättre på att ta in skolan när dem gör en bedömning, en utredning, men efter det 

är det svårt att liksom få respons på den. Då känns det som att det kan vara som att vi jobbar 

dubbelt och det är slöseri med resurser och tid.” Skolsköterska 1 

Det som fungerar tillfredställande i samarbetet mellan skolorna, socialförvaltningen och polis 

är enligt våra informanter rådfrågningen. Skola och polis tycker att det fungerar bra när man 

frågar socialförvaltningen om tips och råd kring olika fall. Det som hindrar samarbetet i den 

här situationen är telefontider och tillgängligheten hos socialförvaltningen. Detta gör att 

skolan hade velat att samtalet skulle ha skett mellan fyra ögon. 

”Misstron som vi har här på skolorna ibland har gentemot socialförvaltningen bottnar i en dålig 

kommunikation eftersom att vi träffas för lite”. Skolsköterska 2 

”Vi träffas ju ett par gånger om året, där sitter socialen med också. Vi har så pass mycket kontakt 

med dem. Det handlar ju inte bara om att ett barn far illa, det leder ju till att barn far illa, det 

handlar om ekonomin också. Varje vecka har vi kontakt med dem av någon anledning.” Kurator 

Enligt en skolsköterska så lever socialförvaltningen i sin egen lilla värld och det är synd för 

att ett utbyte av varandra hade kunnat gynna dem båda anser hon. Detta har lett till att man på 

skolan försöker lösa problemen själva innan man anmäler till socialförvaltningen. På den 

frågan svarade en skolsköterska;  

”Det finns en anledning till det! Eftersom att vi känner att vi kanske inte får så mycket hjälp från 

dem så försöker man att slockna ut på sig själv först.” Skolsköterska 1 

I den situation som skolan samarbetar med polisen är när det rör sig om hotfulla situationer på 

skolorna, för övrigt så är samarbetet med skolan väldigt begränsat. När det kommer till 

socialförvaltningen så tycker polisen att det som brister i samarbetet är när det kommer till 

förståelsen mellan varandra, man tycker olika kring vad som är viktigt i olika situationer. 
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”Dem har sina riktlinjer och sin regelbok. Vi har våra riktlinjer och vår regelbok. Förståelsen för 

varandra är inte på topp. Dem kan tycka att något är jätteviktigt men vi kan vara upptagna med 

något annat viktigt”. Polis  

 

Samma sak så är polisens samarbete med socialförvaltningen väldigt begränsat. De kontaktas 

endast när ett omhändertagande är aktuellt, men knappt då.  

6 Analys 

Vi har med hjälp av kvalitativa intervjuer studerat samarbetet mellan skola, socialförvaltning 

och polis. I vår analys använder vi oss främst av Webers handlingstyper och hans analys av 

byråkratin. Vi relaterar vår analys till socialstyrelsens arbetsmodell BBIC (barnets behov i 

centrum) och till tidigare forskning. Dessa teorier och litteratur kommer vi att koppla till ett 

makro- och mikroperspektiv. Det är på makronivån som lagstiftningen reglerar hur samarbetet 

ska fungera medan det är på mikronivån som aktörerna agerar utifrån egna tolkningar av 

lagstiftningen i en strävan att lösa de problem som de ställs inför. Vi ställer i analysen 

lagstiftningens reglering av samarbetets mellan myndigheterna mot aktörernas tolkning och 

tillämpning av denna i praktiskt arbete. 

6.1 Lagstiftning - samverkan ur ett makroperspektiv 

Lagstiftningen kan ses som uttryck för samhällets normer och regler. Det är som uttryck för 

samhällets rådande normer lagstiftningen kan betraktas ur ett makroperspektiv. Det är ur detta 

makroperspektiv som lagstiftarens mening kan synliggöras, och redovisa hur samverkan 

mellan myndigheterna är tänkt att fungera. Det är på makronivån som myndigheterna tilldelas 

sina olika roller och sitt ansvar.  

Socialtjänsten har ett samordningsansvar när det gäller barn och unga. Det är till 

socialtjänsten polis, skola, barn- och ungdomspsykiatri, barnomsorgen, barnhälsovården och 

andra myndigheter och vårdgivare som möter barn och unga ska anmäla om de stöter på 

förhållanden där de behöver ingripa till den underåriges skydd och stöd. Denna  
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anmälningsplikt bryter igenom den sekretess som råder mellan myndigheter sedan 1980-talet. 

En konstruktion som gör att barns behov alltid ska bli synliggjorda.   

 

Anmälningsplikten hos polis och skola i vår undersökning svarar mot en skyldighet hos 

socialtjänsten att skyndsamt, senaste samma dag, inleda en utredning och ingripa till den  

underåriges skydd. Inom socialtjänsten är det de anställda inom socialförvaltningen som 

arbetar på delegation av den politiskt sammansatta socialnämnden. När det gäller tvångsvård 

måste deras beslut fastställas av domstol. För att beskriva hur lagstiftningen reglerar 

socialförvaltningens samverkan med omgivningen så finns det i SoL bestämmelser om en 

utredningsplikt som talar om att socialförvaltningen skyndsamt ska starta en utredning när det 

gäller barn och unga. Social förvaltningen har skyldighet att förvissa sig om hur barnet har det 

när de fått in en anmälan eller på annat sätt fått kännedom om socialnämnden behöver ingripa 

till den underåriges skydd.  

Sekretesslagen ger socialförvaltningen en rättighet och en möjlighet att hämta in all 

nödvändig information från övriga myndigheter. Även skolan har genom skollagen en plikt 

att samarbeta med föräldrarna och socialförvaltningen samt andra myndigheter såsom polisen. 

Anmälningsskyldigheten säger att skolan som myndighet ska göra en anmälan vid misstanke 

om att socialtjänsten skulle behöva ingripa till den underåriges skydd. Denna skyldighet har 

skolan som myndighet men även alla anställda inom skolan. Det räcker således inte att en 

lärare berättar för rektor och skolans ledning att de har en misstanke om att barn riskerar sin 

hälsa och personliga utveckling. De har själva var och en detta ansvar.  Även polisen har 

enligt polislagen en anmälningsskyldighet gentemot socialförvaltningen som innebär att vid 

upptäckt av missförhållanden ska de underrätta socialförvaltningen detta.  

Vi kan se att Webers teori kring byråkratin blir relevant när vi ser till hur lagstiftningarna 

styr organiseringen kring samverkan mellan myndigheterna. Byråkrati är en uppsättning 

regler och lagar som styr en organisation och de myndigheter vi har studerat utgör dem alla 

varsin organisation samtidigt som dem tillsammans utgör en stor gemensa organisation i sin 

samverkan genom lagarna. I hans teori om byråkratin visar han på hur en organisation bör 

eller kan fungera och detta blir högst relevant när vi ser till vad lagstiftningarna säger om hur  



            Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp 

            C-uppsats, 15 hp           

            Handledare: Eva Schmitz 

            Examinator: Ove Svensson 

            Författare: Fahreta Krcic & Sandra Lindström 
 

34 
 

 

samverkan ska vara. De lagar och regler varje myndighet arbetar under styr hur deras 

samarbete med örviga myndigheter ska se ut i praktiken. Socialtjänsten, skolan och polisen 

har som vi ovan nämnt lagstiftningar som i praktiken ska verka för ett gott samarbete men det  

finns även en ordning på i vilken ordning dessa tillämpas utifrån vilken myndighet som har 

vilket ansvar i en situation. I en byråkratisk organisation menar Weber på att det lyder en  

hierarki bland myndigheterna samt hos de anställda inom organisationen. Hierarkin inom 

myndigheterna blir tydlig när man ser till vilken turordning som myndigheterna ska samverka 

med varandra enligt lag och detta ser vi på också ur ett makroperspektiv. Enligt lagstiftningen 

hamnar socialnämnden högst i denna hierarki då det är dem som har den högsta makten, de 

beslutar vilka åtgärder socialförvaltningen ska utöva genom delegationer.  

På förvaltnings- och myndighetsnivå står socialförvaltningen högre i hierarkin än skola och 

polis när det gäller barns förhållanden. Detta framgår av att det är socialförvaltningen som 

övriga myndigheter och anställda inom dessa måste vända sig till när barn behöver skydd. Det 

är också socialförvaltningen ensam som avgör om skolans och polisens kontakter ska 

uppfattas som en anmälan. Även om någon inom skolan tolkar situationen annorlunda än 

socialtjänsten och hävdar att det inte föreligger någon anmälningsplikt är det socialtjänsten 

bedömning som ensam är avgörande. Myndigheter är inte bara skyldiga att göra en anmälan 

de är även skyldiga att lämna all informations som socialtjänsten behöver för sin utredning.  

Lagstiftaren har således genom socialtjänsten samordningsansvar, övriga myndigheters 

skyldighet att anmäla misstanke om förhållanden där socialtjänsten kan tänkas behöva erbjuda 

barn och unga skydd, en överordnad ställning i hierarkin. De sitter för övrigt inne med makten 

att kunna besluta om behövliga åtgärder. Eftersom att skolans resurser och kvalifikationer är 

begränsade i de fall det rör sig om barn som riskerar att fara illa så måste de vända sig till 

socialtjänsten (Andersen & Kaspersen, 2003).  

Weber menar vidare att det inom varje myndighet råder en hierarkiskt indelad byråkrati. Även 

här kan vi se att det inom organisationerna finns rangordningar mellan de anställda, olika 

befattningshavare inom skolan har t.ex. olika grader av sekretess. Den högsta sekretessen har 

skolsköterskor som lyder under hälso- och sjukvårdssekretessen, därefter kommer 

skolkuratorer, och längst ned kommer skolledare och lärare och övrig personal inom skolan.   
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I teorin kan inga barn ”falla mellan stolarna” då det råder både en anmälningsplikt till 

socialtjänsten och en utredningsplikt inom socialtjänsten. Detta medför att det inte finns några  

brister eller hinder som kan leda till att de barn som riskerar att fara illa blir osynliga och inte 

får det skydd och den hjälp som de behöver.  

 

6.2 Aktörernas samverkan ur ett mikroperspektiv 

Lagstiftningen som reglerar samverkan mellan de olika myndigheterna har utsett 

socialtjänsten ansvarig för att barns behov utreds och att lämpliga insatser sätts in. Övriga 

myndigheter har ett ansvar att uppmärksamma socialtjänsten på barnens behov och lämna den 

information som socialtjänsten behöver. För att inte sekretesslagen ska lägga hinder i vägen 

finns i socialtjänstlagen en anmälningsplikt som byter genom sekretessen. Anmälan ska ske 

redan vid misstanke och det åligger socialtjänsten att utreda denna. Detta ska i praktiken bidra 

till ett tätt samarbete mellan myndigheterna där alla är varse om sitt ansvar.  

Efter att ha samlat in vår empiri genom våra intervjuer så har vi fått en inblick i hur systemet 

tillämpas på aktörsnivå, med andra ord hur det fungerar i praktiken ur ett mikroperspektiv. 

Vad händer när aktörerna tolkar och tillämpar lagarna i praktiken? 

Det vi sett i vår empiri är att samverkan i praktiken stöter på hinder när den tillämpas av 

aktörerna inom skolan och polisen, men även inom socialtjänsten. Våra informanter inom 

skolan har berättat att det händer att de drar sig för att anmäla vid misstanke för att de inte är 

säkra på vad de sett. Detta leder till att socialförvaltningen inte får in alla anmälningar som de 

är beroende utav för att kunna bidra med hjälp. Samarbetet mellan barn och skolpersonal är 

avgörande för vilka möjligheter som kan ges för att tidigt fånga upp de barn som riskerar att 

”fara illa”.  

Eftersom att det handlar om ansikte mot ansikte interaktioner mellan barnet och 

skolpersonalen när man ser till ett mikroperspektiv, gör detta att samarbetet främjar till att 

barnen upptäcks genom den täta kontakten som barn och skolpersonal har. Skolans resurser 

som kan vara utvecklingssamtal eller hälsosamtal kan leda till att man upptäcker de här  
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barnen som är i behov av stöd och hjälp. En informant, kuratorn, menar på att all skolpersonal 

har olika utbildningar, de upptäcker barnen olika beroende på sin yrkesroll. Genom sitt arbete  

har personalen olika kvalifikationer som gör att man tolkar och agerar olika. Det leder till att 

man på skolan aldrig jobbar ensam kring en situation som rör ett barn eftersom att det är stort 

ansvar att stå bakom själv samt att man kompletterar varandra med sina olika kvalifikationer 

(Lagerberg & Sundelin, 2000).  

Som det nämnts ovan i 6.1 har skolan en egen lag, skollagen, som fungerar som en riktlinje 

till hur de ska samarbeta i sådana situationer och alltid ha barnets bästa i beaktande. Detta 

upplever våra informanter att man på skolan lever upp till, det är gemensamt för all 

skolpersonal vi intervjuat att man anser sig ha ett gott samarbete inom den egna verksamheten 

när det kommer till att upptäcka de barn som riskerar att eller redan far illa. 

När skolpersonalen organiserar sitt samarbete kring situationer där man arbetar med att 

upptäcka de här barnen samt när upptäckten gjorts så kopplar vi detta till Webers 

handlingstyper då dessa syftar till att agera som ett hjälpmedel till att förstå en individs 

handlingar. Traditionellt och affektuellt handlande kan ses som en icke rationell handling 

eftersom att det som styr handlingen är känslor och traditioner (Andersen & Kaspersen, 

2003). Skolpersonalen agerar efter en känsla när de ser att allt inte står rätt till. De vill hjälpa 

barnet med det stöd det behöver utifrån sina förutsättningar. När det kommer till de 

förutsättningar och resurser skolan har i sådana fall ser man till skollagen samt SoL. De anger 

vad personalen ska göra i en sådan situation och det är att skolan ska anmäla vid misstanke. 

När man tillämpar lagen så kommer den traditionella handlingen in, det är den som förklarar 

hur en individ handlar utifrån vana och tradition.  

Våra informanter inom skola och socialförvaltning är alla ense om och upplever att 

tolkningen av SoL avgör i vilken utsträckning som anmälningar görs och att det varierar på 

när man gör en anmälan. I detta fall är tolkningen (av SoL som säger att skolan har en 

anmälningsskyldighet) ett hinder i samarbetet, som socialförvaltningen och skolan ska ha med 

varandra enligt lagstiftning. När det sker en tolkning av anmälningsplikten av aktörerna så blir 

det förväntade agerandet utifrån vad lagen säger annorlunda vilket i detta fall gör så att 

anmälningar uteblir eller kommer in till socialförvaltningen alldeles för sent. Här kan vi se att  
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det systemet som i praktiken i ett makroperspektiv, ska fungera vattentätt och förhindra att 

barn faller mellan stolarna, spricker då det kommer ner till ett mikroperspektiv.  

 

En annan orsak som kan ligga till grund för att anmälningar inte görs i tid kan enligt studien 

”Skolans ansvar när barn far illa” av Frost & Sköld (1995) vara att skolan inte är insatt i hur  

socialtjänsten arbetar, de har ingen kunskap i vad en anmälning innebär och det kan leda till 

att man på grund av osäkerhet drar sig för att anmäla. Detta stämmer överrens med vad våra 

informanter inom skolan delat med sig utav, de menar på att man på skolan inte vet hur en 

utredning går till samt att man är osäker på om anmälan leder någonvart eftersom att man inte 

hör något av socialförvaltningen under processen. Här ser vi återigen hur en tolkning kan 

påverka samarbetet och det gör att det brister. Enligt våra informanter leder denna misstron 

till att skolan arbetar inom sin egen verksamhet medan man försöker hjälpa barnet som är i 

behov av stöd. De drar sig för att vända sig till socialförvaltningen då de känner att de inte får 

någon effektiv hjälp. Den värderationella handlingen, enligt Weber (1987), ställer krav på 

målet med den. I detta fall uteblir anmälan från skolan då de upplever att den inte får någon 

effekt, man förväntar sig på skolan ett agerande från socialförvaltningen men det uteblir. 

Målet med handlingen, att anmälan ska bidra till en utredning, infinner sig inte och det gör att 

skolan försöker lösa problemet inom den egna verksamheten först.  

Likväl som skolan har ett tillvägagångssätt att arbeta utifrån barnets bästa i situationer när 

barn far illa eller är i behov av särskilt stöd så har socialförvaltningen ett liknande arbetssätt. 

Inom socialförvaltningen jobbar man efter något som kallas BBIC som står för barnets behov 

i centrum. De ska i alla situationer som rör ett barn alltid arbeta utifrån att ha beakta barnets 

behov. Detta är också ett målrationellt handlande när de tillämpar den metoden, syftet med 

handlingen är att alltid se till barnets bästa och handlingen styrs i detta fall av att man vill åt 

en specifik konsekvens (Andersen & Kaspersen, 2003). Genom lagstiftningen som 

socialförvaltningen lyder under har dem ett krav på sig att alltid skaffa sig en uppfattning om 

det barn som är i behov av stöd och detta ska göras genom att man ser till barnets bästa, det är 

en av de två principerna som BBIC är grundat på. Den andra principen som 

socialförvaltningen ska arbeta efter enligt lag är att samarbetet mellan myndigheter ska vara 

ett faktum. Detta tar vi upp i 6.1, lagstiftning verkar på makronivå och det är på mikronivån  
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som aktörerna tillämpar lagen, där görs tolkningar av hur man ska arbeta för att nå upp till 

förväntningarna. BBIC kan ses som ett resultat av den tolkning och tillämpning som gjorts av  

de två principerna av aktörerna inom socialförvaltningen. För att BBIC ska fylla alla kraven 

och att man verkligen alltid har barnets behov i centrum så kan vi här se en koppling till den 

starka sekretessen som socialförvaltningen har gentemot alla andra myndigheter. Sekretessen 

är till för att skydda barnet samt att uppgifter kring barnets situation inte ska komma i orätta 

händer och på så vis komma att göra eventuell skada (Dahlberg & Forsell, 2006).  

BBIC är ett tillvägagångssätt för att förhindra att barn faller mellan stolarna och metoden är 

väldigt beroende utav att samarbetet mellan myndigheterna fungerar för att man ska nå syftet 

med metoden. Detta bygger på att myndigheterna tolkar lagarna rätt utifrån vad som förväntas 

utav dem när det kommer till respektive ansvar. När en lag tillämpas på mikronivån så är det 

avgörande för resultatet hur tolkningen styr handlingen. BBIC fungerar inte uteslutet utan är 

beroende av skolans samarbete men även polisens.  

Av våra intervjupersoner inom skola, socialförvaltning och polis så har vi förstått det som att 

de upplever att man inte alltid kan nå fram till den målrationella handlingen, att få fram ett 

resultat som är grundat på barnets bästa. Under en utredning så kan föräldrarna avbryta och 

utredningen läggs då ner. Skollagen och SoL räcker inte till i dessa fall och våra informanter 

upplever det frustrerande. I dessa fall kan socialförvaltningen tillämpa LVU, som är en 

tvångslagstiftning. Man omhändertar ett barn när man ser att de frivilliga insatserna (SoL) är 

otillräckliga. Detta görs fortfarande med hjälp av de två grundprinciperna i BBIC som vi 

nämnt ovan.  

Polis, skola och socialförvaltningen arbetar allesammans utifrån ett målrationellt handlande. 

Man vill åt en viss konsekvens och det är målet som styr vilken handling man tar till med. 

Ibland, som vi upplever att våra informanter menar, så räcker ens egen verksamhets insatser 

inte till utan man är beroende utav varandra i en samverkan. Det råder delade åsikter från våra 

informanter i vart det brister men en röd tråd i bristerna är att det brister i kommunikationen 

och kunskaperna om varandras arbetssätt. De är inte insatta i varandras kvalifikationer vilket 

leder till att de tvivlar och försöker hjälpa sig själva genom att tömma sina egna resurser, då 

främst inom skolan.  
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7 Reflektioner 

Vi har fått en helt ny syn när det gäller barn som far illa, hur skolan upptäcker dem och hur de 

arbetar kring att fånga upp dem. Vi har förstått hur sambandet ser ut mellan myndigheterna 

samt hur de jobbar under lagar och regler. Den insikten har ändrat vårt synsätt när de kommer 

till förståelsen för hur styrda de myndigheterna egentligen är. Genom våra kvalitativa 

intervjuer har vi fått en förståelse vi innan inte hade för dessa myndigheter och hur de arbetar 

för att fånga upp de barn som är i behov av särskilt stöd. Vi tror att hur man tolkar lagen om 

anmälningsplikt inom skolan, har en avgörande betydelse för hur pass tidigt 

socialförvaltningen kan komma in med sina insatser beroende på när skolan anmäler. 

Däremot kan vi se att skolan blivit bättre på att anmäla vid misstankar då vår tidigare 

forskning ”Vem brys sig” (2009) säger att antalet insatser via LVU har ökat de senaste åren, 

detta måste ju tyda på en förändring av attityden till lagen.  

Vår förförståelse till val av ämne att skriva om besvaras inte genom vår studie. Den löd att 

skolan och socialtjänsten skyller ansvaret på varandra i de fallen rörande barn med särskilda 

behov. Detta anser vi inte är gällande eller det bidragande problemet till att barn riskerar att 

falla mellan stolarna. Vi har fått fram i vår empiri att det snarare rör sig om att en tolkning av 

lagen leder till att man drar sig för att anmäla. En situation kan från olika individer inom skola 

ses annorlunda och det kan leda till en osäkerhet kring huruvida man bör anmäla eller ej. En 

annan bidragande faktor är att skolan inte vet hur socialtjänsten arbetar, då specifikt kring en 

utredning, och det gör att man drar sig för att anmäla för att man upplever det inom skolan 

som att man inte får hjälp. 

Det vi hade känt att vi hade velat med vår studie var att få in mer tankar och känslor kring de 

barn samt föräldrar som blir föremål för SoL och LVU. Detta ser vi kan vara ett steg till en 

fortsatt forskning med utgångspunkt i vår studie. Vi tror att förändringsarbetet ligger i hur 

dessa barn upplever att de tas om hand men även att man inom myndigheterna gör föräldrar 

medvetna om sitt arbetssätt för att minska fördomarna om att ”socialen vill bara ta mina 

barn”. Vi tror att de brister i samarbetet som vi lyft fram med vår studie kan ligga till grund 

för hur man kan utgå från ett nytt arbetssätt. Kanske kan mer personal hos socialförvaltningen  
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vara ett alternativ? Mer resurser skulle leda till att det fanns bättre förutsättningar till 

schemalagda träffar mellan myndigheterna som man önskar.  

Vi ser att sekretessen samt hur skolan tolkar sin anmälningsskyldighet är ett klart och tydligt 

hinder i myndigheternas samarbete och ett förslag till lösning här anser vi kunde vara att det 

skulle bli enklare att få lätta på sekretessen i de fallen rörande barn och skola för att på så vis 

kunna trygga barnets tillvaro och därmed alltid jobba utifrån barnets behov i centrum. Vi 

anser, och är en av anledningarna till att vi valde att skriva om ämnet, att det är betydande att 

skaffa sig kunskap för att ens ha en möjlighet till en förståelse för att på så sätt kunna hjälpa 

de barn och föräldrar som är i behov av hjälp. En myndighet är inte alltid den enda som kan 

hjälpa utan lite ansvar ligger hos privatpersoner också. Vi tror även att socialförvaltningens 

insatser vid en anmälan har både positiva och negativa effekter på hur barn i de situationer 

som vi berör ställer sig till hjälpen som kan ges.  
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9 Bilagor  

 

9.1 Bilaga 1 

Intervju med polis 

1. Hur samarbetar polis med skola i de fall där barn far illa? 

Kan du beskriva hur samarbetet ser ut? 

Hur upplever du detta?  

Skulle det kunna förbättras?  
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2. Hur samarbetar polisen med socialtjänsten? 

Om ja, har man på polisen en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten?  

Har man en öppen dialog, för att på så sätt uppnå en effektiv samverkan? 

3. Har polisen en personlig kontakt med socialtjänsten, för att på så vis stärka samverkan er 

emellan?  

Om ja, vad bidrar det till? 

Om nej, tror du att bristen på personlig kontakt kan påverka samverkan åt något håll? 

 

4. Vi vet att i Stockholms län så använder man sig utav något som kallas kontaktpolis. En 

kontaktpolis fungerar som en länk mellan skolledning, skolpersonal, elever och föräldrar. Dit 

vänder dem sig med frågor och funderingar samt upplysningar som rör brott i skolmiljö. 

Är detta något man har i Halmstad kommun? 

Om ja, fungerar det? Vad bidrar det med? 

Om nej, varför inte det? 

 

5. Är polis och socialtjänst bekanta med varandras arbetssätt?  

Kan detta vara ett sätt att öka förutsättningarna för ett bra samarbete? (T.ex. att man har skilda 

regelverk och olika kunskaper).  

 

6. Finns det någon lag som säger att samverkan mellan polis och socialtjänst ska vara en 

skyldighet?  

Mellan polis och skola? 

 

7. Vi läste i en artikel från DN (2006) att omhändertagandet av unga hade ökat.  

Hur ser det ut idag? 

Vad beror ökningen/minskningen på tror man? 

Hur jobbar man kring att förebygga omhändertaganden? -Vad säger lagen? 

 

9.2 Bilaga 2 

Intervju med skola (rektor, skolsköterska, kurator) 

1. Låt säga att man upptäcker en situation kring ett barn, hur går man tillväga för att nå fram 

till det barnet?  

Kontaktar man föräldrarna direkt eller har man samtal med barnet enskilt vid något tillfälle 

innan en ev. anmälan? 

2. Har du som rektor/sjuksköterska/kurator en skyldighet att vara den som ska upptäcka dessa 

barn? 

Är det större press på lärarna som är dem som har direkt kontakt med barnen alla dagar? 

Hur ser man på det? 
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3. Innan skolan anmäler till socialtjänsten att ett barn far illa, försöker man på skolan att ”lösa 

problemet” själva? 

Om ja, hur arbetar ni då?  

Vänder sig skolan till någon annan myndighet istället? 

4. När skolan gör en anmälan till socialtjänsten, hur går en sådan anmälan till?  

Vilken information ges?  

 

5. Återfinns skolans anmälningsplikt någonstans i lagen?  

Vad säger skollagen om anmälningsplikten? 

6. Händer det att en kurator/sjuksköterska/rektor inte anmäler sina misstankar om att ett barn 

kan fara illa för att man inte är helt säker på vad det är man har sett? 

7. Träffas man, lärare/kurator/sjuksköterska och elever emellan och diskuterar samt 

informerar om att dem kan vända sig till er för hjälp, frågor och funderingar? 

8. Hur går man tillväga för att ta reda på om ett förändrat beteende hos ett barn är ett tecken 

på att det far illa, eller om det är en olyckshändelse eller en fantasi? 

Om man är osäker på att ett barn far illa, vad gör man som personal på skolan då? 

9. Vad kan just du hjälpa till med då man upptäcker att ett barn far illa? 

Har du samtal med barnet enskilt eller slussar du vidare barnet till någon annan? Vem? 

10. För man en vardaglig öppen dialog med resterande anställda på skolan kring sådana ev. 

fall där man tror sig se något ogynnsamt kring ett barn? 

Hur är kontakten med eleverna för övrigt?  

Skulle ett barn som vill ha hjälp, självmant komma och söka den hjälpen? 

11. Är man på skolan medveten om det arbetssätt som man har på socialtjänsten? 

Kan brist på kunskap om socialtjänstens sätt att arbeta, och vad som praktiskt sker vid en 

anmälan, orsaka en osäkerhet som leder till att man dröjer med att anmäla? 

Händer det ofta att skolan försöker lösa problemet själva pga. denna förförståelse? 

 

9.3 Bilaga 3 
Intervju med socialförvaltningen 

 

1. Kan ett bra samarbete med skolan förebygga att barn faller mellan stolarna, alltså att man 

fångar upp dem fortare? 
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Vad innebär ett bra samarbete med skolan för er? 

 

Vilka förutsättningar upplever ni ska finnas? 

Har man ett samarbete med skolan före, under och efter anmälan? 

2. Har Socialförvaltningen något förebyggande samarbete med skolan? 

Har man en öppen dialog med skolan för att på så vis kunna nå med tidiga insatser?  

 

Informerar man skolan om en pågående utredning, vad som sker och vad som beslutas? 

Om inte, varför? 

3. Är man på socialförvaltningen medveten om det arbetssätt som skolan har? 

Kan detta påverka samarbetet i någon riktning? 

Är alla medvetna om varandras arbetssätt och att allas yrkeskategorier följer med olika synsätt 

att se på problemen? 

4. Tror ni det är vanligt att det blir ett dubbelt arbete om skolan inte blir informerade om vad 

som sker, då dem kanske går in och använder sina resurser ovetandes om det arbete ni utför? 

5. När ni får en anmälan från skolan, hur ser rutinen ut? 

Intervjuar man barnen i första hand? Enskilt?  

Diskuterar man tillsammans, intervjuar man skolan och föräldrar? 

6. Vem från skolan upplever du representerar de flesta antalet anmälningar?  

Är det vanligt med anonyma anmälningar från allmänheten?  

Händer det att man anmäler anonymt från skolan? 

7. Upplever man på soc. förv. att skolan är dålig på att anmäla när ett barn far illa? 

Vad tror man det beror på? Fördomar om ert arbete, att man vill ”lösa saken på plats själva” 

t.ex.? 

8. Sker en anmälan skriftligt eller muntligt oftast? 

Någon skillnad på hur det prioriteras? 

9. Anser ni att personalen i kommunens skolor anmäler i den utsträckning som man bör göra? 

Upplever du det som att deras brist på kunskap om hur ni arbetar kan leda till att de drar sig 

för att anmäla? 

10. Hur upplever ni att skolan tolkar sin anmälningsskyldighet? 

Får man reda på, barn som far illa, deras situation tidigt nog för att en utredning ska hinna 

göras i tid? 
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Om inte, vad tror du att det beror på? 

Hur önskar man att samarbetet med skolan hade sett ut för att möjliggöra den åtgärden? 

11. Frågar man alltid barnets föräldrar om samtycke innan man överlämnar en viss 

information till skolan? 

 

Om i vissa fall, vilka fall behövs inte ett samtycke? 

Vad spelar sekretessen för roll i en sådan situation? Har man sekretess gentemot varandra som 

socialförvaltning – skola?  

Skulle man kunna lätta på sekretessen i de fallen rörande elevens medicinska åkommor för att 

underlätta hjälpen i skolan så miljön för eleven blir tryggare? 
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9.4 Bilaga 4 

Blankett på mottagen anmälan  

 

Bekräftelse från Socialtjänsten på mottagen anmälan  

 
Barn som far illa Till:  

 

 

Adress:  

 

 

 

 

Tack för ditt brev/din kontakt/din anmälan till oss rörande (barnets namn):  

 

 

 

 

som ankom till oss (datum):  

 

 

 

Ärendet tas nu omhand av Individ och Familjeomsorgen. Om familjen/den unge tillåter, kan du 

bli informerad om ärendets process och eventuell utgång. Vi kan också behöva kontakta dig för 

kompletterande upplysningar. Du är självklart välkommen att ringa själv, särskilt om du får veta 

något mer som kan ha betydelse i ärendet.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Namn:  

 

 

Titel:  

 

 

Adress:  

 

 

 

Telefonnummer:  
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Datum: 

Anmälan om barn som far 

Barn far illa  
Bilaga 1 Anmälan till Socialnämnden 

enl. 14 kap § 1 Socialtjänstlagen 

(SFS 001:453) 080512 Mottagare  

Uppgiftslämnare  

Till Socialtjänsten i:  

kommun  

Från:  

Namn:  

Namn på socialsekr. om muntlig 

kontakt tagits:  

Befattning:  

Datum för kontakt:  Adress:  

Telefon:  

Anmälan gäller:  Vårdnadshavare:  

Personnummer:  Personnummer:  

Adress:  Adress:  

Beskriv situationen, omständigheterna runt barnet, ev. omsorgsbrister:  

Datum:  

Anmälarens underskrift:  Namnförtydligande:  


