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Abstract: 
Examensarbetet handlar om hur pedagoger och andra skolverksamma yrken 
förhåller sig till och använder sig av anmälningsplikten. Utifrån tre fiktiva fall har 
informanterna resonerat högt med sig själva om hur de tolkar de fiktiva fallen och 
vad de tänker att de behöver göra enligt anmälningsplikten. 
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Inledning 
 
Skuld & oskuld  Text av Jonas Gardell1 
Jag förlorade min oskuld den 2 april 1978. 
Jag blev våldtagen av en gubbe, inlåst i en lägenhet på Söder i Stockholm. 
Alla måste ju börja någonstans, och det var så det började för mig. 
Den här mannen var en reptil, med en reptils ögon och en reptils kalla tunga. 
Efteråt, när jag grät, stack han till mig två tior som en sorts ersättning. 
Jag minns att jag snyftade att jag bara var ett barn, för att han skulle låta mig gå, men 
jag vet inte om det verkligen var sant, jag vet inte om jag verkligen var ett barn något 
mer. 
För när man inte längre är oskuld, vad är man då? 
Skuld? 
”skyldig eller icke skyldig?” 
”skyldig, herr domare!” 
Ja, sedan dess är jag skyldig. För mitt liv och hur jag lever det, för det samhälle jag 
lever i. Som skyldig kan jag slåss och försvara mig. Det är mycket bättre än att vara 
oskyldig. 
Min oskuld blev kvar i en säng som luktade av smutsiga lakan och gammal äcklig 
gubbe, i en lägenhet någonstans på Söder i Stockholm. Där kan den få vara. 
Min oskuld var mig till inget skydd och ingen nytta. Min oskuld var fullkomligt 
värdelös. 
Bara något år senare bestämde jag mig för att vara en sån som är modig. Jag var 
femton år och lät alla veta. Vad fanns att förlora? Oskuld var jag ju inte längre, och så 
svag, så hjälplös och så utsatt som jag var den där gången, i den där lägenheten, lovade 
jag mig själv att aldrig mer bli. 
Jag tänkte vägra vara offer. 
Skyldig var jag tveklöst- men till vad bestämde bara jag själv. Jag menar, det är inte alla 
16-åriga killar i första klass på gymnasiet som kommer till skolan i strasshalsband. Det 
är inte alla killar som mönstrar i rävboa. 
Men det gjorde jag! 
Jajaja, jag gick kanske lite vilse i början, men jag hade åtminstone börjat gå. 
Dessutom var jag ju tvungen att rita min egen jävla karta. 
Och här är vi nu, tjugo år senare. Jag är inte fjorton, jag är trettiofyra. 
Tjugo år av fullständig skuld, och jag skäms inte ett ögonblick. 
Faktum är att jag inte tror på skam. 
Jag tror på att vara skamlös. 
För detta enda vet jag: Frihet är inget man får till skänks. Frihet är något man erövrar. 
Vi är just så fria som vi gör oss till. 
Vi tar den plats vi tar.  
Där vi står idag är dit vi själva gått. Det är vår historia, och vi har rätt att vara stolta.  
Skyldiga är vi tveklöst, men vad vi är skyldiga till bestämmer bara vi själva! 

 
Det förefaller troligt utifrån den litteratur, olika nyhetsprogram och dokumentärer 
som jag tagit del av att mörkertalet vad gäller sexuella övergrepp på barn är stort och 
att anmälningar från skolorna är få så jag vill undersöka hur olika yrkeskategorier som 
arbetar med barn i skolan tänker och resonerar kring anmälningsplikten. Skolan kan 
betraktas som Sveriges största arbetsplats, och det är här barn och ungdomar 
förbereds för sin framtid. Skolan spelar en central roll för samhällsuppbyggnaden 
samtidigt som den speglar vårt samhälle.  
 
Utifrån bland annat skollagen, läroplanerna, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, 
sekretesslagen ska alla som verkar inom skolan arbeta med utgångspunkten att värna 
om barnets bästa. Inom ramen för dessa bestämmelser finner man i Socialtjänstlagen 
föreskrifter om anmälningsplikt. 
                                                           
1 Gardell, Jonas (2000) Oskuld. Norstedts förlag 



 

 
14kap. 1§ Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast 
anmäla till  
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller  
misstänker att ett barn far illa:  
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen, 
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- 
och sjukvården eller på socialtjänstens område.  
14kap. 1c§ Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör 
anmäla detta till socialnämnden. Lag (2012:776).  

 
Kortfattat handlar den om att alla som arbetar med och omkring barn är skyldiga att 
anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke att ett barn far illa. En viss 
anmälningsplikt uppkom redan 1924 i vad som då hette barnavårdslagen. 
Anmälningsplikten som är en del av socialtjänstlagen (14 kap. 1 § SoL) understryker 
att anmälan måste ske då man misstänker att ett barn far illa på något sätt och att 
socialnämnden kan behöva ingripa. Socialstyrelsen har definierat olika situationer där 
barn riskerar att fara illa. Några exempel är Fysiskt våld: då ett barn får en kroppsskada 
som barnet själv inte åstadkommit. Psykiskt våld: barnet utsätts för 
nedvärderande/förlöjligande behandling. Kränkning: utfrysning eller kränkande 
kommentarer och/eller nedvärderande behandling. Fysisk försummelse och bristande 
omsorg: när vårdnadshavare inte tillgodoser barnets behov av god hygien, mat, sömn, 
omvårdnad, lämpliga kläder för årstiden samt att barnet vistas i miljöer med drog- och 
alkoholmissbruk. Psykisk försummelse: när barnets behov av uppmärksamhet, fostran, 
tillhörighet med mera ignoreras. Samt sexuella övergrepp.2 Vad sexuellt utnyttjande av 
barn är och vilka konsekvenser det kan få för de barn och ungdomar som utsätts är 
blir bakgrunden i detta arbetet.   
 
Två stora organisationer som kontinuerligt genomför undersökningar kring barns och 
ungdomars utsatthet är Unicef3 och BRIS4. Enlig Unicefs rapport Hidden in plain 
sight så är det ungefär 120 miljoner flickor (ca 1 av 10) som har blivit utsatt för 
våldtäkt eller andra sexuella övergrepp någon gång under deras liv innan de fyllt 20år. 
Pojkar är också utsatta för sexuella övergrepp men det saknas tillförlitlig statistik på 
dessa brott från många länder så någon sammanställning för hela världen är inte 
möjlig.5 Under 2001 fick BRIS ta emot 17 150 samtal, av dessa handlade 900 samtal 
                                                           
2 Socialstyrelsen (2004) Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. s.35-37 
3 Unicef, är en förkortning av United Nations Children's Fund. Den kallas ibland även för FN:s 
barnfond och är en del av FN, Förenta nationerna. Organisationen lyder under FN:s ekonomiska och 
sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad 
Barnkonventionen. Unicef har verksamhet i över 190 länder. Arbetet kretsar kring bekämpning av 
fattigdom, barns rätt till överlevnad och utveckling, skydd mot våld och övergrepp, utbildning och 
jämställdhet, HIV/aids, katastrofarbete och opinionsbildning för barns rättigheter. 
4 Barnens rätt i samhället, BRIS, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden svensk ideell 
förening som verkar för barns rättigheter i Sverige. BRIS bildades 1971. BRIS är en organisation som 
stödjer barn och unga som på något sätt far illa. BRIS gör studier och rapporter utifrån sin verksamhet, 
och sammanfattar på så sätt hur barn och ungdomar beskriver sin vardag, sina problem och sin 
psykiska och fysiska hälsa. En årlig sammanställning, BRIS-rapporten, ges ut i början av varje år 
5 United Nations Children´s Fund, (2014) Hidden in Plain Sight: Astatistical analysis of violence against 
children, UNICEF, New York, s.202 



 

om sexuella övergrepp. Oftast är det någon som barnet känner som begår 
övergreppen. Hemmet är den vanligaste brottsplatsen och fadern/styvfadern den 
vanligaste förövaren. De flesta brott som begås inom familjen anmäls aldrig. Lärare 
och skolpersonal står för en sjättedel av de sexuella övergreppen mot barn och 
ungdomar som uppdagas. 1990 gjordes en större undersökning bland sjuttonåringar 
som visade att var åttonde flicka och var tjugofemte pojke någon gång utsatts för 
sexuella övergrepp i någon form.6 Övergreppen syns oftast inte på kroppen, men 
lämnar bestående skador i själen. Utsatta barn berättar om skuld och skamkänslor, 
oro, maktlöshet, sorg och självmordstankar. 2012 fick BRIS ta emot 28 718 
samtal/kontakter av dessa var 1680 stycken (6 procent) om sexuella 
övergrepp/ofredande.7 Mörkertalet antas vara stort men undersökningar från åren 
2004–2008 visar att 1,5 procent av alla elever i årskurs tre på gymnasiet någon gång 
själva erbjudit sexuella handlingar mot ersättning eller erbjudits någon form av 
ersättning om de utför sexuella handlingar. Studierna visar att pojkar i högre 
utsträckning erbjudits eller fått ersättning för sexuella handlingar.8 2014 genomförde 
Stiftelsen Allmänna Barnahusen en omfattande enkätundersökning kring sexuella 
övergrepp/exploatering med 171 gymnasieskolor involverade och 5873 deltagande 
elever. Undersökningen visade att ca 20 procent svarade att de blivit utsatta av 
sexuellt övergrepp någon gång vilket betyder mer än var 5:e elev. Den mest utsatta 
gruppen för sexuella övergrepp stod för de som inte könsdefinierade sig själva med ca 
40 procent strax följt av flickor 29 procent.  
 
Problemformulering 
 
Studien syftar till att undersöka hur några representanter för olika yrkeskategorier i 
förskolan och skolan med utgångspunkt i tre fiktiva fall beskriver hur de ser på 
anmälningsplikten och vilka dilemman de riskerar att ställas inför.  
 
Jag vill veta hur de tänker och vad de gör och hur de motiverar sina beslut. Om jag 
kan få en aning om vad som hindrar att anmälningar görs. Under min utbildning och 
under åren som jag arbetat med barn och unga har anmälningsplikten aldrig 
diskuterats i någon djupare mening. Jag visste att den fanns men inte hur jag i 
praktiken skulle använda den. Om jag med det här arbetet får igång tankar och 
diskussioner hos fler än mig själv kring vad anmälningsplikten egentligen är och 
vilken betydelse det har att anmälningar sker så har jag lyckat med något.  
 
Kunskapsöversikt 
 
Vad definierar sexuella övergrepp och vad gör det till ett brott?  
 
I Carl Göran Svedins undersökning beskrivs att den vanligaste formen som definierar 
sexualbrott mot barn/ungdomar är "/…/ handlingar och situationer med sexuell 
innebörd där en vuxen utnyttjar en minderårig".9  
 

                                                           
6 Lytsy, Anna och Olson, Ulrika Den tusende gången s.175–176  
7 Barnens rätt i samhället (2013) BRIS-rapporten statistiksammanfattning för 2012 
8 Barnahus i Dalarna Handläggningsrutiner i ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn för 
personal inom socialtjänst, åklagar- och polismyndigheten, hälso- och sjukvården. s. 29  
9 Svedin Carl Göran, sexuella övergrepp mot flickor och pojkar s.58  



 

Vidare skriver han att det är svårt att göra en generalisering av vad sexuella övergrepp 
är och att det uppkommit en rad olika definitioner som ett led i utformningen av 
lagstadgandet och med syftet att förstå vad som skett.  
 
I begreppet sexuella övergrepp ingår oral, vaginal och anal penetrering. 
Smekningar/tafsande på bröst och kön. Att förmå barnet/ungdomen att ta på eller 
onanera åt förövaren. Att förmå barnet/ungdomen att göra sexuella handlingar på sig 
själv inför förövaren. Den så kallade Alexandramannen är ett exempel på hur en 
vuxen utger sig för att vara någon annan på olika forum på internet för att förmå 
unga flickor, i det här fallet, att begå övergrepp på sig själva via en webbkamera och 
sedan utpressa dem till att träffa honom i verkligheten för att utsättas för fler 
övergrepp. Mörkertalet är stort för hur många som drabbas men några fällande domar 
finns och målsägarna kring dessa mål är många.  
 
De olika benämningar som beskriver sexuella övergrepp är t.ex. incest, organiserade 
sexuella övergrepp, barnprostitution, barnpornografi, pedofili, våldtäkt på barn, 
sexuellt tvång, sexuellt ofredande. Det berör även situationer där det inte förekommer 
fysisk integration men där sexuella antydningar förekommer med barnet som en 
deltagande part.  
 
De komponenter som är gemensamma för dessa är att en/flera vuxna utnyttjar 
barnets beroendeställning, att det kränker barnets integritet och att det är en handling 
som barnet inte kan förstå, inte är moget för och inte har förmågan att ge samtycke 
till.  
 
Undersökningar t.ex. sexualbrott10 och Barnahus i dalarna11 visar att en stor del av de 
vuxna förövarna begått sina första övergrepp som unga. Unga förövare är minst lika 
allvarligt som vuxna förövare och ca 30 procent av alla kända fall av sexuella 
övergrepp begås av personer mellan 13–18 år. Hindberg12 tar upp att det kan vara allt 
ifrån syskonövergrepp, brott mellan jämnåriga, sexuella kränkningar/trakasserier eller 
våldtäkt. Många av förövarna har sin egen historia av övergrepp, t.ex. visar forskning 
att ca 1/3 av unga manliga förövare själva varit sexuellt utnyttjade.13 
 
Med barn och ungdomar menas i den här uppsatsen de i åldern 0–18 år (statistiken 
från Unicef är beräknad på 0–20 år). Med unga förövare menas här barn mellan 13-
18år. Att unga förövare är en stor representerad grupp har även att göra med att 
ungdomar befinner sig i det stadiet i sitt liv med att hitta sin identitet och 
experimenterande av sex är en del av det. För vissa kan balansgången bli problematisk 
i förhållande till sin sociala miljö. Vidare menar Hinderberg att vi lever i ett mer 
utbrett mångkulturellt samhälle än tidigare där det blir alltmer svårare att läsa av 
signaler vilket också leder till olika typer av spänningar.  
 
Ett annat exempel är att unga påverkas i stor grad av vår mediakultur som 
tillgängliggör sexuella budskap och pornografi. Med Internets tillgänglighet skapas nya 
                                                           
10 Shannon David & Selin Hradilova Klara (2012) Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011 
11 Barnahus i Dalarna Handläggningsrutiner i ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn för 
personal inom socialtjänst, åklagar- och polismyndigheten, hälso- och sjukvården. 
12 Hindberg Barbro När omsorgen sviktar om barns utsatthet och samhällets ansvar 
13 Barnahus i Dalarna Handläggningsrutiner i ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn för 
personal inom socialtjänst, åklagar- och polismyndigheten, hälso- och sjukvården. s.27 
 



 

arenor som möjliggör kontaktytor för sexuella tjänster och övergrepp som till 
exempel exploatering med barnpornografiskt innehåll eller webbcamsex. Bilder och 
filmer som skildrar barn och ungdomar under 18 år på ett sexuellt sätt räknas som 
barnpornografi och är därigenom olagligt att inneha och sprida. Det kan vara bilder 
på övergrepp, bilder tagna utan att barnet vet om det, men även nakenbilder som 
barn övertalats till eller bilder som manipulerats. Gråzonen mellan vad som är 
exploatering och enligt rådande normer vanlig sexualitet kan vara svår att avgöra och 
inte enkelt när även gränserna blir otydliga hos ungdomarna, vad som är frivilligt och 
vad som är ofrivilligt. 
 
Brottet som urholkar hälsan, konsekvenser för samhället och den utsatte 
 
De som utsätts för sexuellt utnyttjande blir också utsatta för ett tillits och 
integritetsbrott. Det är ett förtroendeskadande som kan visa sig ställa till med många 
problem senare i livet. Övergreppen syns oftast inte på kroppen, men lämnar 
bestående skador i själen. Utsatta barn berättar om skuld och skamkänslor, oro, 
maktlöshet, sorg och självmordstankar.  
 
I nationellt centrum för kvinnofrid, NCKs forskningsrapporter beskrivs att förutom 
de omedelbara skador fysiska och psykiska som drabbar individen vid sexuella 
övergrepp så kan olika sjukdomar som individen får senare i livet härröra från att 
övergreppet lämnat spår i kroppens stresscenter. Kroppen är inställd på kamp och 
flykt men kan även bli paralyserad, spela död. När den akuta stressituationen är över 
kan känslor av skuld, skam, förödmjukelse, självförakt, hopplöshet, självanklagelser 
eller rädsla för ytterligare övergrepp komma.14 Skuld, skam och vanmakt är i många 
fall det som hindrar att sexuella övergrepp anmäls till rättsväsendet. Förutfattade 
meningar om hur offret ska bete sig under och efter ett övergrepp är många. Vid en 
akut stressituation som ett övergrepp innebär reagerar alla individuellt utifrån hjärnans 
överlevnadsfunktioner. Individen kan gråta, vara lugn och samlad, uppvisa ilska, verka 
avtrubbad, visa ångest eller bete sig som om inget hänt. Dessa reaktioner kan 
individen uppvisa tillsammans eller var för sig andra konsekvenser som visat sig är att 
både män och kvinnor som någon gång i livet utsatts för sexuella övergrepp har tre 
till fem gånger större risk att få post-traumatiskt stressyndrom, förkortas PTSD. 
Exempel på PTSD är plötsliga och påträngande minnen från en traumatisk händelse, 
koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, snabbt stressad och överspänd 
vaksamhet. Depression ätstörningar, bruk av droger eller alkohol, självmordsförsök, 
att skada sig själv t.ex. genom att skära sig eller att leva i konfliktfyllda relationer är 
några exempel på destruktiva beteenden som utmärker sig hos de som utsatts för 
övergrepp. 
 
 
Skolans uppgift att skydda barn 
 
Skolan har ett ansvar att på bästa sätt förbereda unga för det framtida samhället. 
Skolan ställs inför en rad komplexa samhällsyttringar och i detta sammanhang ska 
skolan verka för en trygg arbetsmiljö.  

 
Utvecklingen i skolan hänger på många sätt samman med utvecklingen i samhället - 
ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Nya samhälliga villkor påverkar skolans innehåll 

                                                           
14 NCK nationellt centrum för kvinnofrid Brottet som urholkar hälsan sexuella övergrepp som orsak till fysiskt 
och psykiskt lidande s.3ff 



 

och arbetsformer. Detta sker dels genom planer och beslut om de ekonomiska och 
fysiska arbetsvillkoren, del genom att både elever och lärare präglas av sin tid och 
miljö. Å andra sidan är skolans uppgift att förbereda eleverna för det framtida 
samhället. Den fortsatta samhällsutvecklingen är därför också beroende av vad 
eleverna får med sig från skolan i form av kunskaper, färdigheter attityder och 
värderingar.15 

 
I boken En tryggare skola16 diskuteras de regler som skolan ska följa för att 
åstadkomma sitt uppdrag i att förmedla en bra så kallad relationsmiljö och skapa 
beredskap inför olika former av problem som kan uppkomma. Utifrån bland annat 
skollagen, läroplanerna, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, sekretesslagen ska alla 
som verkar inom skolan arbeta med utgångspunkten att värna om barnets bästa alla 
skolor har sina egna sätt hur de arbetar för att lagbestämmelserna upprätthålls men 
det viktiga är att arbetet äger rum och att det inte faller i glömska. Skollagen kräver 
med andra ord att det finns en handlingsplan att skolan agerar aktivt i sin verksamhet 
för att skydda barnet.  

 
Skolan är skyldig att årligen följa upp hur arbetsmiljön ser ut och upprätta protokoll och 
handlingsplaner allt i syfte att undvika arbetsmiljöskador, såväl fysiska som psykiska och 
sociala.17  

 
Inom ramen för dessa bestämmelser finner man lagen om anmälningsplikt kortfattat 
handlar den om att alla som arbetar med och omkring barn är skyldiga att anmäla till 
socialtjänsten vid minsta misstanke att ett barn far illa.  
 
Det vi bör ha i åtanke är att det är barnens övergripande skydd som är 
anmälningsplikten.  
I sin bok tar Staffan Olson upp att tack vare FN:s barnkonvention är det fokus kring 
myndigheters skyldigheter att skapa ett skyddsnät för utsatta barn. ”Sverige har åtagits 
sig att respektera de rättigheter som anges i konventionen, bl.a. genom lämpliga 
lagstiftsinsatser ”.18 
Staffan Olson kommer in på att det är få anmälningar som görs även om lagen har 
skärpts och skrivits om under årens lopp. Olson anser att det viktigaste är hur vi 
arbetar med och omkring lagtexten inte själva texten i sig. Och hur berörda instanser 
använder sig av ” tolknings-, tillämnings-och samarbetsfrågor ” kring 
anmälningsplikten.19 
 
Några saker som Staffan Olsson vill att alla som arbetar med barn ska ha i åtanke vid 
orosanmälan är att behålla barnet i fokus. Det är oron för barnet som ska anmälas till 
socialtjänsten, helst ska anmälan ske via huvudman men det personliga ansvaret för 
att anmälan sker finns alltid kvar. Om misstanke finns att barnet utsätts för 
misshandel eller övergrepp i hemmet ska föräldrar inte informeras om att en anmälan 
blivit gjord. Det är socialtjänsten som ska utreda och erbjuda stöd till barnet/familjen 
och är det inte väldigt allvarliga saker som skett så är det frivilligt att ta emot stödet. 
Syns ingen förändring kring barnets situation så måste du anmäla igen. Och igen och 
igen. 20  
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Figur 1. Utredningsmodell kallad BBIC (Barns Behov i Centrum) (Olsson, 2011) 
 
Utredningsmodellen Barns Behov i Centrum (BBIC) och är tänkt att förbättra och 
kvalitetssäkra utredningar som görs kring barn och ungdomar. Använd på ett korrekt 
sätt möjliggör denna utredningsmodell att barnet får allt det stöd denne behöver.21  
 
Hindberg framhåller något som är viktigt vid misstanke av att ett barn far illa är att 
under förloppets gång i tydandet av signaler finns en medvetenhet i hur det tolkas det 
då det kan röra sig om många andra bakgrundsorsaker (Egna som andras).  

 
Det är av avgörande betydelse att yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn i sitt 
arbete har kunskap om hur flickors respektive pojkars sexuella beteende kan ta sig 
uttryck i olika utvecklingsstadier kan skilja mellan normal sexuell lek och aktiviteter 
som är sexualiserade problematiska avvikande 22  

 
precis som det är minst lika viktigt med den egna vetskapen av var man själv står i 
förhållande till sin egen "sexualitet attityder värderingar och reaktioner för sexuella 
yttringar".23 
 
Tystnadens många ansikten 
 
I Ninni Carlssons artikel Avslöjandets tid så tolkas situationen omkring sexuella 
övergrepp som något som marginaliseras i samhället i stort. Från Carlssons egen 
forskning kring ämnet och praxis från socialt arbete med erfarenhet från sina insatser 
på Stödcentrum BEDA till rådande domstolsbeslut som sällan leder till straff visar ett 
samhälle som förbiser problemen och upprätthåller ett distanserat förhållningssätt 
enligt Carlsson. 

 
Brottsoffers frånvarande identiteter och röster, i den svenska skolan, i det rättsliga 
systemet, i massmedia, blir tecken på vårt samhälles exklusion av sexuella övergrepp 
såsom något vi har lov att kännas vid.24 
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Skolan har skyldigheter och rutiner för att motverka olika problem i skolan och skapa 
en trygg skolmiljö men även här brister ändå bemötandet omkring sexuella övergrepp 
och trakasserier. 
Några exempel Carlsson tar upp är att i en undersökning som handlade om lärares 
möjligheter att ta itu med sexuella övergrepp framgick det att av de 61 procent lärare 
som ansåg sig kunniga ville nästan ingen (57 procent!) tänka att de elever de haft varit 
utsatta, 73 procent hade inte fått reda på eller avslöjat en elevs utsatthet. 
 
160 grundskolor i Göteborg erbjöds en kostnadsfri informationsträff och endast 24 
skolor deltog. Under en period på 5 år hade endast 4 anmälningar på sexuella 
övergrepp gjorts på 21 av dessa 24 skolor. Carlsson gör jämförelsen att med rådande 
forskning så borde det bara på dessa 21 skolor handla om mer än 400 fall där någon 
blir eller kommer att bli utsatt innan 18 års ålder. Reaktioner från vissa lärargrupper 
var också att i den egna skolan förekom inga övergrepp "det som sker, sker någon 
annanstans". Skolans exempel visar i dessa undersökningar att frågan om övergrepp 
behandlas som något avvikande.  
 
Det förekommer många olika resonemang kring orsakerna som kan ligga bakom 
skolans bristfälliga agerande i förhållande till sina skyldigheter.  
Olsson Staffan skriver att trots att lagstiftningen är tydlig när en anmälan ska ske så är 
det bara ca 30–40 procent av alla olika anmälningspliktiga fall som verkligen blir 
anmälda av skolan och förskolan.25 Det lämnar ett stort mörkertal av barn som kan 
fara illa på alla sätt. Dålig kunskap om gällande lagstiftning, rädsla och osäkerhet om 
vad man ser och hur det ska tolkas, brister i rutiner och stöd inför, under och efter en 
anmälan, bristande kunskap och tillit till socialtjänstens arbete, tidigare negativa 
erfarenheter kring anmälningar, brister i återrapporteringen och kommunikationen 
med socialtjänsten under pågående ärende, rädsla för att bli utsatt för våld och hot är 
orsaker som Olson kommer fram till förhindrar en anmälan.26 Kari Killén beskriver i 
sin bok Svikna barn: Om bristande omsorg och vårt ansvar för det utsatta barnet att vi använder 
oss av flera omedvetna strategier som påverkar våra handlingar och våra bedömningar 
vad det gäller utsatta barn. Och det får som konsekvens att vi inte använder 
anmälningsplikten när vi borde.27  
 
Hindberg nämner även en version till den passivitet som råder kan handla om 
personalens arbetssituation. Exempel som har att göra med nedskärningar i skolan 
och som ökar arbetsbelastningen och tiden att vara uppmärksam på elevernas 
välbefinnande " I en pressad arbetssituation kan "ribban sänkas" och sådant som 
tidigare föranledde reaktioner och ingripanden får passera"28 
Det kan också handla om hur allvarligt man anser att problemet är utifrån olika 
grupper i befolkningen till vilket område som skolan befinner sig. En annan intressant 
vinkling på problemet är hur skolan hanterar sexuella trakasserier som förekommer i 
skolmiljön sett ur ett genusperspektiv. 
 
I boken Etik och Princip lyfter Emma Molloy29 hur de vuxna i skolan tonar ner 
allvaret i de trakasserier som eleverna utsätts för. Det är främst pojkars trakasserier 
mot flickor som vuxna tenderar att bortförklara och förminska allvaret i. Hon 
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påpekar att om det varit vuxna som agerat på samma sätt, tafsat, sagt nedvärderande 
omdömen och/eller utdelat slag och knuffar så hade det resulterat i anmälningar till 
myndigheter och chefer. 
Molloy menar att vi i skolan måste komma ihåg och arbeta för vår yrkesetik, 
jämställdhet och vår demokrati där allas lika värde måste få stor betydelse.30 
 
Avslöjandet och dess betydelse  
 
I den självbiografiska boken dikterad av Ulrika Olsson beskrivs traumat av sexuella 
övergrepp dess konsekvenser och omvärldens reaktioner. Skildringarna berättar om 
de övergrepp som Ulrikas far utsatte henne för under hennes uppväxt. Övergrepp 
som förträngdes men som senare ledde henne in i ett självdestruktivt liv med 
missbruk av droger, alkohol, mat, pengar och sex. Genom hjälp får hon tillslut 
bearbeta traumat och kämpa för att ändra sitt destruktiva mönster och leva ett nyktert 
liv. Att bli hel igen och försonas med sig själv. Ett talande citat från boken som visar 
omvärlden oförmåga att vilja se är följande… 

 
Första gången mamma tog Ulrika till barnläkare på grund av olika sorters 
underlivsbesvär var 1974, när hon var fyra år. Under de följande tio åren besökte hon 
barnöverläkare Blomgren eller någon av de andra specialisterna som han remitterade 
henne vidare till nästan hundra gånger. Ulrika hade ett par egna tofflor i doktor 
Blomgrens väntrum. Hon tyckte om att komma dit. Hon tyckte om doktor Blomgren 
som var en snäll farbror som ville hjälpa henne och som penslade och smörjde så att det 
gjorde mindre ont i underlivet och stjärten. Hon kände sig trygg på hans mottagning. I 
själva verket var han den enda vuxna som hon kände sig helt och hållet trygg med. 
Innerst inne hoppades hon kanske att han skulle se. Att han inte bara skulle vara snäll, 
utan också förstå det hon inte förstod själv men någonstans ändå kände var fel. Men det 
gjorde han inte. Inte förrän polisen tog kontakt med honom inför rättegången och bad 
att få ta del av Ulrikas barndomsjournaler. Då förstod han. Då förstod han direkt varför 
de ringde.31 

 
En viktig sak som kommer fram i forskning och statistik är att det till största delen är 
byggt på fall som blivit "uppmärksammat" utifrån andra eller yttre faktorer. De flesta 
utsatta barn avslöjar inte övergreppen själva vilket även innebär att det är många 
utsatta barn som inte får hjälp.  
Den utsatte som upplevt både ett integritets och tillitsbrott kommer även möta fler 
hinder som skapar svårighet för avslöjandet. 
 
Både Carlsson och Hindberg beskriver att det hör till ovanligheten att barn/ungdom 
berättar sin upplevelse av övergrepp självmant.  Att inte ha ett språk att ge uttryck för 
det man upplevt, inte förstå det själv, förträngning, rädsla för att bli övergiven, starka 
känslor av skam och rädsla ges som exempel och är en anledning till att det oftast tar 
tid innan övergrepp avslöjas eller om dom ens gör det.32 
 
Orsakerna handlar även om barnets anpassningsförmåga till sin omgivning. Då det 
sällan förekommer vittnen till brottet kan omgivningens bemötande och respons 
bestå av både misstro, avledningsförsök, att man vill att brottet ska döljas, till 
ifrågasättande kring trovärdigheten. Ninni beskriver att kvinnor som varit utsatta 
berättat att de upplevt detta i allmänhet och att när deras berättelser kommit fram i 
ljuset har omgivnings reaktioner spätt på skammen " Att vara utsatt för sexuella 
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övergrepp blir desamma som att vara psykiskt sjuk, lögnaktig, lösaktig och mindre 
värd än andra"33  

 
... medan vuxenvärlden söker efter tecken och signaler på om barn varit utsatta, söker 
barn och vuxna brottsoffer efter tecken och signaler på om det är en trygg och säker 
plats där det går att tala.34 

 
Avslöjandet har stort juridiskt värde främst för att främja rättvisa och jämlik respekt. 
Samtidigt visar det sig att chanserna är små i rättsväsendet då det visar sig att få fall 
leder till fällande dom. Statistiken Carlsson tar upp visar även att det ser mörkt ut att 
ens få fallet rättsligt prövad. "Brottsoffren faller bort i flera steg, över hälften i det 
första."35 Av de fall som kommer fram består 6–12 procent anmälningar till 
myndighet som nämndes tidigare är det i denna grupp 32 procent fall som 
rapporteras p.g.a. (passiva talet) endast 5 procent av polisanmälningar går till åtal, 
hälften leder till fällande dom. Med andra ord är det en liten del som får uppleva den 
upprättelse de borde få. 
 
2008 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att få fram ett system för att 
sammanställa statistik över vilka insatser som barn och unga får inom socialtjänsten i 
Sverige. 2011 kom kompletterande uppdraget från regeringen och kom att handla om 
anmälningar. Det socialstyrelsen bland annat kom fram till var att flest anmälningar 
inkom till socialtjänsten från polisen följt av skola/förskola och i tredje hand från 
hälso- och sjukvården. Ca 5 procent av anmälningarna inkom anonymt. Orsakerna till 
anmälningar kunde i 42 procent av fallen vara barnets beteende och i 52 procent av 
fallen vara barnets omgivning. Anmälningarna ökade med barnets ålder och nästan 
hälften av anmälningarna gällde barn i åldrarna 13–17 år.36 
 
Sexuella övergrepp befinner sig i en slags tiga/tala kultur (vad som går att tala om och 
inte går att tala om) det som kan inkluderas eller exkluderas det som tillhör och inte 
tillhör. Många utsatta som Carlsson intervjuat berättar att där möjligheten funnits för 
att prata har upplevt sig "inkluderade" i ett sammanhang igen. Avslöjandets betydelse 
är att den utsatte fått en form av upprättelse för sitt egna jag ”att bli trodd innebär en 
starkt förvandlande kraft. Först när andra tar det som hänt på allvar går det att ta plats 
i sin egen kropp och lita på sina sinnesintryck” 37  
Som det har visat sig ställs skolverksamheten inför många svårigheter när det kommer 
till hanteringen av sexuella övergrepp/trakasserier och samtidigt som den även bär på 
en enorm möjlighet och ansvar att upptäcka/förhindra brott redan i ett tidigt skede.   
 
Det som fungerar på skolor och som framgångsrikt leder till ökad trygghet hänger 
mycket på lagarbetet mellan lärare, om samspel och kommunikation med alla parter 
på skolan (personal, lärare och elever) I boken en Tryggare skola beskrivs att det är 
viktigt att både elever och personal är med och utformar handlingsplanen och arbetet 
med att hålla alla parter delaktiga vilket t.ex. kan ske genom personalmöten och 
enskilda samtal mellan lärare och elever. I skolverkets undersökning kom det fram 
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åtgärdsförslag som att fördjupa lärares kunskaper i socialpsykologi och 
ungdomskulturer och för att minska kränkningar utbilda om det mänskliga samspelet, 
upprepade undersökningar kring betydelsen av kön, socioekonomisk, etnicitet och 
bakgrund. 
 
Som andra framgångsrika åtgärder nämns även att "vuxnas närvaro, som rastvakter 
och kamratstödjare, skapar ökad trivsel. Större vuxentäthet skapar också färre 
kränkningar särskilt när det gället sexuella och etniska trakasserier"38 
 
När det gäller anmälningsplikten är det viktigt att se vilka rutiner som finns på 
arbetsplatsen och att det förekommer en form av vana att hantera ärenden som t.ex. 
sexuella övergrepp. Diskussionen i arbetslagen om hur man går tillväga med 
anmälningar bör repeteras och hållas levande. 
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Metod 
 
Mitt tillvägagångssätt är kvalitativa intervjuer.39 40I kvalitativa intervjuer utgår man 
från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det inte finns en 
absolut och objektiv sanning. Man använder sig utav öppna frågor och gör analyser 
löpande under arbetet. Det är framför allt människors upplevelser av olika saker eller 
deras syn på verkligheten. Ambitionen är att försöka förstå hur de informanter jag 
intervjuat tänker kring anmälningsplikten, utifrån de svar jag fått har ibland 
följdfrågor dykt upp. Dessa har jag då haft möjlighet att ställa direkt under intervjun 
till informanten. Några nackdelar med metoden kan vara att alla inte svarat på exakt 
samma frågor och att det är få personer som svarat men då jag vill få fram deras 
tankar kring anmälningsplikten har denna metod varit lämpligast för min 
undersökning. 
 
Min undersökning är baserad på intervjuer av fem personer/informanter som jag på 
olika sätt kommit i kontakt med och som utifrån sina yrken är verksamma inom 
skolan. Intervjuerna har utgått från tre fiktiva fall. 
 
Fall 1. 

7årig flicka, har två syskon, och separerade föräldrar. Mamman lever i 
ett nytt förhållande. Kommunikationen mellan föräldrarna fungerar inte 
så bra. Flickan har sagt till dig att pappan är dum och att hon inte vill 
åka dit.  
När barnen har ”pappavecka” så är de ofta trötta och okoncentrerade i 
skolan. Flickan har ofta ont i magen men har annars lätt för sig med 
skolämnena och hon har vänner som hon leker med. 
Du har hört ryktesvägen att pappan dricker och att det är fest där ofta. 
Hur tänker du? Vad gör du? Varför? 

Fall 2. 
Du får veta av en elev i klass 3 att dennes jämnåriga kompis har kontakt 
med äldre män via olika chattsidor på internet. Din elev har blivit 
tillsagd att detta får han inte berätta för någon för då kommer han att 
råka illa ut. Din elev mår mycket dåligt och har svårt att koncentrera sig 
på skolarbetet. Du vet vem kompisen är men bara ytligt, hans mormor 
arbetar på samma skola som du gör. 
Hur tänker du? Vad gör du? Varför? 

Fall 3. 
En flicka som är 9år bor med sin pappa och hans nya fru, samt hennes 
son som är 14år. De bor tillsammans på heltid då flickans mamma blev 
allvarligt sjuk och dog för sju år sedan. När du var ute och hade rastvakt 
hörde du, bakom staketet, att flickan sa till sin bästa kompis att hennes 
”bror” ville ligga med henne och att han ibland kom in i badrummet 
när hon skulle duscha. Pappan reser mycket med sitt arbete och 
”styvmamman” arbetar på socialkontoret. 
Hur tänker du? Vad gör du? Varför? 
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Dessa tre fall är konstruerade så att informanterna kan komma med sin egen tolkning 
och jag kan få en inblick i hur de resonerar. Kring dessa fiktiva fall har 2 pedagoger, 2 
rektorer och 1 kurator resonerat med sig själva om hur de tänker, vad de gör och 
varför de tänker och gör som de gör. De har även besvarat frågor om hur de ser på 
anmälningsplikten i allmänhet och om de tror det är vanligt med anmälningar. Vilka 
de tror är de vanligaste orsakerna till anmälan är och så vidare.  
 
De intervjuade personerna har alla informerats om att de är anonyma, att kommunen 
de jobbar i inte nämns, att de när de så vill kan ångra sin medverkan, att inspelningen 
av intervjuerna raderas efter att de transkriberats och att etisk hänsyn tagits. Etisk 
hänsyn är viktiga i alla undersökningar, men speciellt i kvalitativa undersökningar 
eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Det är 
viktigt att försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras och att de inte 
riskerar att lida någon skada av studien, detta kan ibland medföra att man inte kan 
publicera allt som sagts. Man måste också respektera om informanten själv säger att 
man inte få använda vissa delar av det han sagt. 
 
Presentation av intervjupersoner 
 
Kurator, 40 år, socionomutbildning och kurser i kommunikation, 6års 
yrkeserfarenheter som kurator. 
Pedagog 1, 33 år, förskolelärare/lärare i yngre år, 11års yrkeserfarenhet som pedagog. 
Rektor 1, 64 år, fritidspedagog + rektorsutbildning, 20år som rektor, hela yrkeslivet 
inom skola och barnomsorg. 
Rektor 2, 56 år, föreståndare för förskola och fritids, fritidsledare, utomhuspedagog, 
rektorsutbildning, 23års yrkeserfarenhet. 
Pedagog 2, 55 år, lågstadielärare, 30års yrkeserfarenhet som pedagog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultat 
 
Kurator, har som huvuduppgift att samtala med eleverna och få dem att må så bra 
som möjligt så de klarar av att gå i skolan och så de trivs. Är bestämd med att om 
något oroar så måste det anmälas till socialtjänsten, finns dock invecklade fall, 
gråzoner, där graden av oro till slut avgör om anmälan sker eller inte. Kurator tar ofta 
kontakt med socialtjänsten och rådgör med dem innan anmälan skickas in om det 
funnits någon osäkerhet omkring händelsen. Kurator har medverkat i flera 
anmälningar, ibland tillsammans med lärare och rektor, och ibland ensam. 
 
Kurator har uppfattningen att de vanligaste orsakerna till att anmälan sker är att 
någonting i hemmiljön inte fungerar och att eleven mår dåligt. 
 
Pedagog 1, har tillsammans med arbetslaget gjort en anmälan till socialtjänsten. Tror 
att de vanligaste orsakerna till att anmälningar sker är att eleven inte mår bra och/eller 
att hemförhållandena inte fungerar. Upplever att det är för få anmälningar som görs. 
 
Pedagog 2, har gjort anmälningar till socialtjänsten tre gånger då det känts jätteviktigt. 
När det funnits tveksamheter så har diskussion med kolleger förekommit men tänkt 
att det är bättre att anmäla än att avstå. Har ibland rådfrågat socialtjänsten och rektor 
innan anmälan gjorts. Tror att det är vanligt med anmälningar och de vanligaste beror 
på brister i tillsynen, att eleven far illa. Har aldrig ångrat anmälningarna som gjorts. 
”Blivit tuffare med åren och bara det blir bra för barnen så kan det storma runt 
omkring och det står jag för.”  
 
Rektor 1, anmälningsplikten är tydlig. Tystnadsplikten som är starkare i sociallagen än 
skollagen ställer till det i samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, återkopplingen 
blir bristfällig. Många anmälningar beror på uppförande och ordning hos eleven, att 
de inte kan tillgodogöra sig undervisningen. En anmälan om sexuella övergrepp har 
rektorn gjort och alla anmälningar lämnar rektorn in personligen för att inte känsliga 
uppgifter ska hamna på fel ställe. Skolpersonalen kan behöva mycket stöttning då en 
anmälan blivit gjord då de ofta tycker det är jättejobbigt att möta föräldrarna efteråt, 
lagen är ju tvingande och det ingår i arbetsuppgifterna. Det handlar om att få in andra 
aktörer som ska få göra sina arbetsuppgifter, det är inte skolans uppdrag. Har 
magkänslan funnits så har anmälan gjorts direkt, om viss osäkerhet varit så har 
socialtjänsten rådfrågats.  
Rektor 2, Anmälningsplikten är jättebra, nödvändig för de barnen som inte har de 
stödet hemifrån, tycker det fungerar, det som är synd är bristen på feedback men det 
har ju med sekretessen att göra. Blir en osäkerhet om man ska lita på att systemet 
rullar på eller om man ska göra en anmälan igen. Har varit med och gjort 
anmälningar, flera gånger har det funnits en osäkerhet men då har socialtjänsten 
rådfrågats, eller diskuterat med kolleger. Inom enheten fungerar samarbetet så att man 
diskuterar vad man är orolig för och hur man kan gå vidare med rektor och eventuellt 
kolleger, socialtjänsten bjuds in i utbildningssyfte och anmälningsplikten diskuteras. 
Tror inte att det är vanligt att anmälningar görs och de vanligaste fallen som blir 
anmälda gäller att barn mår dåligt, inte har med sig det som krävs i verksamheten, inte 
har det stöd hemifrån som behövs. Att det är bristande föräldraskap. Oftast är det 
rektor som berättar att en anmälan görs. Några föräldrar förstår men många blir 
chockade att vi lägger oss i hur de sköter barnen, några tycker ja ja då är det väl så då. 
De flesta blir chockade, de blir kränkta.  



 

 
Även om vi informerar allmänt om anmälningsplikten på ett föräldramöte så tror 
föräldrarna att det inte gäller dem och deras barn, men mer information borde ut i 
samhället. Tyvärr tror jag inte att gemeneman tar åt sig att det kan gälla dem också, en 
av orsakerna till att det sker få anmälningar är att personal tycker att det är jobbigt att 
stöta sig med föräldrarna och föräldrarna tycker det är oerhört integritetskränkande 
när de blir kritiserade. Man får som personal ta den sorgen den dagen man berättar att 
man gör en anmälan, och då att det är oron för barnet man anmäler och ta all info om 
anmälningsplikten igen. Mer konflikthantering i utbildningen är jätteviktigt för att 
man ska orka anmäla och att man har en stöttande chef.  
 
Anmälningsplikten är något alla intervjuade är överens om att den är jätteviktig, att 
den finns för att skydda barnet. Alla intervjuade har någon gång gjort en eller flera 
orosanmälningar och det framkommer en viss frustration över brister i feedbacken 
från socialtjänsten när en anmälan lämnats in. Där sekretessen mellan socialtjänst och 
skola gjort att information inte delas.  Trepartssamtal är också något som några av de 
intervjuade deltagit i och som ibland utmynnat i en orosanmälan på plats och ibland 
har inga ytterligare åtgärder varit nödvändiga efter trepartssamtalet. Kurator och 
rektorer visar i sina svar att de har lättare att göra en orosanmälan, att de inte tvekar i 
samma utsträckning som pedagogerna gör inför en orosanmälan. De verkar ha större 
fokus på barnet och oron för barnet och tar inte lika stor hänsyn till 
vårdnadshavare/omgivningen. Pedagogerna har i sin tvekan också fokus på 
samarbetet som skall finnas mellan skola/vårdnadshavare.  
 
Utifrån hur de intervjuade svarade på om de trodde det var vanligt med 
orosanmälningar och i så fall vad den vanligaste orsaken var svarade alla att de trodde 
den vanligaste orsaken var bristande föräldraskap, att barnet inte fick sina behov 
tillgodosedda. Ifall de trodde anmälningar var vanliga så svarade hälften ja och andra 
halvan nej. Där gick det inte att utskilja någon yrkesgrupp som svarade på visst vis. 
Utifrån de fiktiva fallen så svarade informanterna följande: 
 
I fall 1 så svarade alla att om ryktet stämde så skulle de göra en orosanmälan, men 
vägen fram dit såg lite olika ut. 

 
 ”Jag hade tagit in både mamma och pappa och pratat. Hade först meddelat barnet att jag måste 
prata med föräldrarna. Hur det ser ut och att det inte fungerar. Rådfrågat soc. Vad jag bör göra och 
om det nu är så att pappa dricker etc så hade jag lämnat in en anmälan.” 
”Har haft ett sånt fall. Jag skulle kalla föräldrar till ett möte och ta upp det här. Personalen har nog 
redan uppmärksammat elevens trötthet etc. jag skulle ha med kuratorn under samtalet ev ska det 
vara ett trepartsmöte beroende på vad pappan behöver för stöd. Trepartssamtal, båda föräldrarna, soc 
och kuratorn.” 
”Frågar, luskar med barnet, får jag såna svar som tyder på att hon far illa på något sätt så pratar 
jag med min chef, ev med kolleger som finns kring barnet om fler sett och hört samma saker. Så gör 
jag en orosanmälan. Det beror på relationen med föräldrarna om jag kontaktar dem innan anmälan. 
Jag försöker luska mer kring det här för att få veta mer kring ryktat osv. för att lägga ihop pusslet. 
Känsligt fall men jag kommer att göra en orosanmälan då flickan visar att hon inte mår bra.” 

 
vid fall 2 så svarade de intervjuade att de känner en oro och vill göra något. 
Rektorerna vill kontakta föräldrarna till det chattande barnet direkt för att sedan 
eventuellt göra en orosanmälan. Pedagogerna vill också göra en orosanmälan men vill 
veta lite mer innan, de kopplar in chefer, kurator den andra elevens lärare och 
föräldrarna. Kuratorn hade pratat mer med eleven som berättat för att få veta mer 
och hade hon då fortfarande varit orolig så hade hon gjort en anmälan till 



 

socialtjänsten. Att mormor arbetade på skolan hade i slutändan ingen betydelse för 
hur de tänkte kring anmälan och vilka de skulle kontakta.  
 
Fall 3 här svarar tre av de intervjuade direkt att de rådfrågar socialtjänsten och sedan 
gör en anmälan. De andra två svarar att de kontaktar föräldrarna först för att göra 
dem medvetna om vad som kan hända där hemma för att i nästa steg rådfråga 
socialtjänsten om vilka åtgärder som bör tas.  

 
”För att förhindra att något händer tar jag infon till föräldrarna först, håller kontakten och följer 
upp. Det kan ta tid innan soc öppnar upp ett ärende.  
Soc har större möjligheter till samtalsstöd än vad skolan har. Man kan ha ett barnperspektiv eller 
nått annat perspektiv, skriver man en anmälan har man följt lagen men vad händer med ungen? 
Vad bli det för skillnad för barnet? 
Trepartssamtalen kan ju också leda till anmälan men kan vara att föredra ur ett barnperspektiv.” 

 
Alla intervjuade har tänkt högt och resonerat med sig själva inför varje fiktivt fall, de 
har ibland läst fallen flera gånger för att se om de kan tolka något på ett annat vis. Det 
finns inget facit till fallen så det är fritt hur man tolkar det som beskrivs. 
  



 

Diskussion och slutsatser 
 
Min uppsats har handlat om att få en inblick i hur några inom skolan yrkesverksamma 
tänker och agerar kring anmälningsplikten. Detta utifrån bakgrunden sexuella 
övergrepp/trakasserier och hur utsattheten på barn och ungdomar och attityder står i 
proportion till hanterandet inom skolans arena. 
 
Utifrån vad tidigare forskning bland annat Malloy41 och Olsson42 säger så har skolan 
och de som arbetar där i teorin alla möjligheter att upptäcka och anmäla till 
socialtjänsten de elever som far illa i vårt samhälle. Skolan är en arbetsplats där vuxna 
och barn jobbar tillsammans och en av de platser som barn/ungdomar spenderar 
större delen av sina ungdomsår för att formas och förberedas inför framtiden. Detta 
visar att potentialen är stor för upptäckt och förebyggande arbete kring sexuella 
övergrepp/trakasserier vilket gör skolan till en grundläggande aktör inom 
samhällsapparaten i samspel med instanser som socialtjänst, polis och sjukvård. Men 
som Hindberg43 säger i sin bok så kan mycket av passiviteten förklaras med 
personalens arbetsbörda. Det är även en känslig och svår fråga att hantera. Finns det 
inte tillräckligt med vuxna runt omkring barnen och ungdomarna som har tid att se 
hur de mår så kommer många att aldrig uppmärksammas. Malloy44 lyfter också fram 
att det är viktigt hur skolan tänker kring och agerar när elever kränker varandra. Att 
säga till flickan som beklagar sig till de vuxna på skolan att någon pojke nyper henne i 
rumpan, drar henne i håret eller dylikt bara gör så för att han tycker om henne blir att 
förminska allvaret och bortförklara beteenden som inte är acceptabla. #metoo 
cirkulerar idag i samhället och även om majoriteten är kvinnor/flickor som skrivit där 
så finns det även män/pojkar som utsatts för sexuella kränkningar och några av dem 
har även skrivit under #metoo.  
 
Det jag kommit fram till i min undersökning är att det inte är enkelt att avslöja 
sexuella övergrepp både på grund av den det berör och på grund av omgivningen då 
det råder en kultur som gör ämnet känsligt och åsidosatt även om det pratas mer om 
det idag i samhället än vad det gjorde när jag växte upp under 1970-talet. Som 
Carlsson45 säger i sin artikel att attityden hos många lärare och skolor var att ”det som 
sker, sker någon annanstans”. Detta trots att skolan har en skyldighet och ska ha 
rutiner för att skapa en trygg skolmiljö brister det i bemötandet kring sexuella 
övergrepp och trakasserier. Och som Olsson skriver i sin bok så är det osäkerhet och 
rädsla för vad man ser och hur det ska tolkas, dålig kunskap om vad som gäller och 
hur man gör anmälningar, rädsla för att utsättas för våld och tidigare negativa 
erfarenheter som förhindrar att anmälan görs.46 
 
Av de personer som jag intervjuade är det kuratorn som gjort flest anmälningar till 
socialtjänsten, ibland tillsammans med rektor och/eller lärare, men ofta ensam i 
egenskap av sin yrkesroll som kurator. Nu har den här kuratorn förmågan att kunna 
skapa trygghet och tillit med eleverna, vilket forskningen säger är en nödvändighet för 
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att få barnet/ungdomen att våga tala. Hur det ser ut i landet i övrigt med trygga 
kuratorer är något som kan forskas vidare på. Kuratorn har också den rollen i skolan 
att det är dit man hänvisar elever som mår dåligt eller som behöver prata med någon. 
Kuratorn har även viss sekretess mot omgivningen och det kan också bidra till att 
många vill och vågar prata.  
 
Kuratorn tror att de vanligaste orsakerna till att anmälningar sker till socialtjänsten är 
att något i hemmiljön inte fungerar och att barnet/eleven inte mår bra. Även 
pedagogerna tror att det är de vanligaste orsakerna till en anmälan. En av rektorerna 
tar upp att det även är hur barnet/eleven agerar i skolmiljön som avgör, att det beror 
på uppförande och ordning hos eleven och om denne kan tillgodogöra sig 
undervisningen. 
Båda rektorerna tar upp att personalen kan behöva mycket stöttning av dem för att 
orka/våga göra anmälningar till socialtjänsten. Rektorerna säger att det är 
reaktionerna från de anmälda föräldrarna som skapar oro hos personalen. Det är som 
bland annat Olson tar upp att rädsla för att bli utsatt för våld och hot är en orsak som 
kan förhindrar en anmälan. 
 
En av rektorerna uttryckte att  

 
Skolpersonalen kan behöva mycket stöttning då en anmälan blivit gjord då de ofta 
tycker det är jättejobbigt att möta föräldrarna efteråt, lagen är ju tvingande och det 
ingår i arbetsuppgifterna. Det handlar om att få in andra aktörer som ska få göra sina 
arbetsuppgifter, det är inte skolans uppdrag. 

 
Den andra rektorn efterlyste mer konflikthantering i utbildningen och att man har en 
stöttande chef hjälper för att få personalen att orka/våga göra de anmälningar som 
lagen kräver.  
Andra orsaker som kan hindra att anmälningar görs är som till exempel Hindberg 
nämner nedskärningar i skolan som ökar arbetsbelastningen och tiden att vara 
uppmärksam på elevernas välbefinnande " I en pressad arbetssituation kan "ribban 
sänkas" och sådant som tidigare föranledde reaktioner och ingripanden får passera"47 
I de fiktiva fallen som de jag intervjuat resonerat kring finns inget facit, men det är 
möjligt att sexuella övergrepp skett i liknande situationer som jag beskrivit dem.  
 
Läraren tillbringar mycket tid med barnet/ungdomen och det finns stora vinster med 
att undervisa i frågor som rör sexualitet, integritet, lika rättigheter. Detta för att stärka 
barnet/ungdomen i att uttrycka sina känslor, erfarenheter och minska deras utsatthet. 
I förhållande till de inneboende möjligheterna framträder det att det inte är tillräckligt 
med att lagstadga bort problemen kring sexuella övergrepp/trakasserier med krav på 
tryggare skolmiljö och uppdaterade handlingsplaner. Dialogen måste hållas levande 
inte bara hamna i ett "avklarat" dokument. Skolan behöver bli bättre på att nå 
lösningar genom ett tydligare "medvetet" agerande. Att verkligen se till barnets bästa 
genom bemötandet och dialogen. Som det har visat sig så betyder trygghet mycket för 
upptäckt av övergrepp.  Agerandet och en dialog som är tillåtande i känsliga ämnen 
innebär inkludering, ett utbyte och samspel som kan leda till upptäckter. Kan samtalet 
utvecklas så får vi större insikter i nyanserna för de hinder barnet bär på. För som 
både Hindberg och Carlsson tar upp så är det att det är ytterst ovanligt att barn och 
ungdomar berättar självmant om de övergrepp de upplevt. Om skolan klarar att ge 
eleverna ett språk och en förståelse för att de har rätt till sin kropp utan skuld, skam 
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och rädsla. Först då kan tabun börja brytas och det kan skapas medvetenhet och 
förståelse för sammanhangen för alla aktörer: lärare, elever och samhället i det stora 
hela. Ett viktig arbetet inom skolan som blir en viktig bit i vad man signalerar till 
samhället i övrigt.  
 
Det är ett stort ansvar att lära sig hantera och förstå omvärlden och att utveckla ett 
kritiskt sinne för att se skillnader och förstå normer som olika kulturer i samhället har. 
För läraren handlar det om att utveckla sitt förhållningssätt till sin yrkesetik och sin 
position av tolkningsföreträde. 
Det här är några av lösningarna men samtidigt har det visat sig att det kanske är en 
orimlig förväntan i förhållande till nedskärningar, större klasser, mindre tid för 
dialoger. Om jag ser till hur många yrkesverksamma år de har tillsammans, de som jag 
intervjuat, så borde det varit fler anmälningar om sexuella övergrepp som gjorts, för 
jag vet att de är ambitiösa pedagoger som har goda relationer med sina elever. Och 
även om jag räknar med lägre tal i övergreppsstatistiken så bör de ha varit 
lärare/rektor åt ganska många elever som utsatts för sexuella övergrepp under tiden 
som de hade dem i skolan.  
 
Som det har visat sig i forskningen som jag tagit del av, att avslöjandet har en sådan 
stor betydelse för individen och dess mående. Så är det överväldigande när jag tar del 
av statistik och förstår att mörkertalet med människor som varit och är utsatta för 
sexuella övergrepp är stort. Och jag tänker på att barnet/ungdomen befinner sig i en 
bubbla av skuld och förnekelse som är svår att slå hål på även för de själva samt hur 
skulden barnet bär omkring på reduceras om barnet tillåts berätta och vilken befrielse 
det kan bli. Samtidigt så borde mycket mera ske med att skapa trygga miljöer där det 
är alla vågar och tillåts tala. Så som jag kan se det är det inte rimligt att förvänta sig att 
skolan ska vara en viktig samhällsaktör för att motverka sexuellt utnyttjande av barn 
men jag önskar att det vore så. 
 
Där har skolan en utmaning att utifrån när barnen är små bygga deras medvetenhet 
kring och respekten inför sin och andras kroppsligagränser. Skolans största utmaning 
ligger dock på dig i rollen som lärare, att du bidrar till det trygga rummet och att du 
trots att det kan vara obehagligt för en ärlig dialog och agerar när du är skyldig till det 
enligt anmälningsplikten. 
 
Men som en av pedagogerna uttryckte det  

 
”Sånt här borde diskuteras alltid och överallt. Svåra fall. Komplext. Det är aldrig enkelt, det borde 
vara enkelt.” 
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