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Julia, 16 år (14 år vid placering)
Alltså jag hade ju visat soc faktiskt redan från början att jag mådde jättedåligt
och att det funkade inte och jag hade ju stuckit hemifrån också men det var
ingen som (Sofia: nej) tog tag i det alls liksom. Man hade alla möjligheter att
stoppa det, långt innan men man gjorde inte det. /…/ Nej, det är ju så att hade
de bara lyssnat och pratat med oss, alltså både med mig och mina föräldrar
så hade de nog förstått att det var så illa som det var och jag hade inte behövt
flippa ut så totalt som jag gjorde heller. Det hade sparat så mycket tid. Det
hade inte behövt gå så långt alls.
Två år efter placering på särskilt ungdomshem
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Internationellt perspektiv på anmälningsplikt
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Anmälningsplikt

Familjestödsmodellen
Frivilligt att anmäla

Barnorienterad modell
Anmälningsplikt
Saknas empiriskt stöd för att anmälningsplikt är mer effektivt
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Barn som misstänks fara illa

44 % utsatt för
någon form av
misshandel ngn
gång under
uppväxten

1,5-3 % av
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Barn som misstänks fara illa
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(2010) Socialstyrelsen (2012)

Andel barn som anmäls
ca 4 % av barn 0-17 år
ca 2 % av barn 0-12 år
ca 6 % av barn 13-17 år
Uppskattningsvis sker varje år:
140 000 anmälningar
60 000 barn

Wiklund (2006), Cocozza (2007), Östberg
(2010) Socialstyrelsen (2012)

Andel barn som anmäls
ca 4 % av barn 0-17 år
ca 2 % av barn 0-12 år
ca 6 % av barn 13-17 år

Polisen
Anhöriga/grannar
Skola
Socialtjänst
Sjukvård
BUP
Förskola
BVC
Vuxenpsykiatri

Wiklund (2006), Cocozza (2007), Östberg
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Andel barn som anmäls
4 % av barn 0-17 år
2 % av barn 0-12 år
6 % av barn 13-17 år

Polisen
Anhöriga/grannar
Skola
Socialtjänst
Sjukvård
BUP
Förskola
BVC
Vuxenpsykiatri

Pojkar
Tonåringar
Barn till arbetslösa föräldrar
Konflikter i familjen
Ungas asocialitet
Skolrelaterade problem
Försummelse/vanvård

Andel barn som utreds

30- 60 % leder till utredning
Uppskattningsvis inleds
30 000 utredningar varje år

Lundén (2004)
Cocozza (2007) Östberg (2010)
Socialstyrelsen (2012)
Heimer, Näsman & Palme (2017)

Andel barn som utreds

30- 60 % leder till utredning

Övergrepp
Anmälan från professionella
Föräldrars behov av avlastning
Flicka
Sammansatta problem

Lundén (2004)
Cocozza (2007) Östberg (2010)
Heimer, Näsman & Palme (2017)

Andel barn som får insats

ca 20 % leder till insats
3-5 % placering

Cocozza (2007),
Östberg (2010)

Andel barn som får insats

Föräldrars avlastning ca 20 % leder till insats
3-5 % placering
Övergrepp
Förälders psykiska problem
Komplex problematik
Anmälan från professionella
Flicka

Östberg (2010)

Andel barn som får insats

Föräldrars avlastning ca 20 % leder till insats
3-5 % placering
Övergrepp
Förälders psykiska problem
Komplex problematik
Anmälan från professionella
Flicka

Hälften hade
återaktualiserats fem
år senare
Cocozza (2007)
Östberg (2010)

Hur resonerar personal i BVC, förskola och skola?
Bevara god och tillitsfull relation med föräldrar och via den relationen agera för
att förebygga att barn far illa
Olika betoningar i sitt preventiva och stödjande arbete
Tidigare erfarenheter av socialtjänsten påverkar
Känslor av osäkerhet

Backlund, Wiklund och Östberg (2012)

Varierande förhållningssätt
Det formella förhållningssättet
Det reflekterande förhållningssättet

Anmälan riskerar det egna preventiva och stödjande arbetet

Backlund, Wiklund och Östberg (2012)

Förhållningssätt inom sjukvården
Status i organisationen påverkar anmälningsbenägenhet
• Utbildning
• Kunskap om lagar och riktlinjer och organisatoriskt stöd
Osäkerhet och ambivalens
Känslor (emotioner)

Svärd (2016)

Föräldrars erfarenheter av anmälningar
Rädsla för att barnet omhändertas
Stress, ilska
Sänkt självkänsla
Stigmatisering
Informationsbrist

Sundell, Egelund, Löfholm & Kaunitz (2007)

En förälders upplevelse
Anna: […] jag var så rädd att när som helt så kommer skolan göra en
socialanmäla och hur blir det då? Man blir så där rädd att. Innan hade jag ju
läst så mycket dåligt i tidningarna, och det tycker jag är så tråkigt. Att man
har läst så mycket och man har bara läst fall när det blivit fel /…/, ja men det
här klassiska att socialen tar barn, så då fanns ju den rädslan att tänk om
skolan gör en anmälan men sedan nu när jag har varit i den här snurren i flera
år så ser jag ju att, socialen är ju endast till för att hjälpa. De tar ju inte barn
utan de är ju till för [barn]. Och jag hade inte klarat detta utan dom så vad jag
tar med mig är att barnens bästa i Braås öppnade dörrar för mig kan man väl
säga till barn och familj och, de gjorde det inte lika skrämmande att söka
hjälp. Jag visste ju inte ens om att man kunde söka hjälp och det tror jag inte
är så många som vet utan många går nog runt med en klump i magen och
tänker att när som helst så kommer någon att anmäla till socialen.

Enell & Denvall (2018)

Sammanfattningsvis
Stort tolknings- och handlingsutrymme
Små barn framstår ha svagt skydd av samhället
Fokus på föräldrar snarare än barnen
Spänningsfält med hög osäkerhet
Stödjande faktorer
Utbildning, organisatoriskt stöd, riktlinjer och rutiner
Samverkan
Närvarande och tillitsskapande socialtjänst
Reflektion och diskussion på arbetsplatsen
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