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Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen med finansiering av Göteborgs stad. 

Denna rapport har uppdaterats i juni 2021.  

Rapporten bygger på data som hämtats ur Göteborgs stads 
verksamhetssystem, och uttaget av 2019 års statistik visade sig omfatta 
endast barn och unga 0–19 år.  

Siffrorna har nu kompletterats med de aktualiseringar som berört 20-
åringar i Göteborgs stad under år 2019: totalt 207 aktualiseringar som 
rörde 138 personer. Detta innebär att det totala antalet aktualiseringar 
rörande barn och unga 0–20 år 2019 i Göteborg var 22 932, fördelat på 
11 333 barn.  

Rapporten har även reviderats i de delar där aktualiseringar redovisas per 
ålder och åldersgrupp för att korrigera resultaten utifrån den nya 
informationen.  

Revideringen gör 2019 års data jämförbar med rapporter som gäller 
föregående och efterföljande år. 
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Sammanfattning 
FoU i Väst vid Göteborgsregionen har sedan år 2018 följt upp 
aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård 
i kommunerna i Göteborgsregionen. Årets rapport syftar till att fördjupa 
förståelsen av aktualiseringar som inkom till Göteborgs tio stadsdelar 
under år 2019.  

Statistiken från verksamhetssystemen har analyserats för att tydliggöra vilken typ av 
aktualiseringar som görs, vilka orsakerna är, vem som aktualiserar och om 
aktualiseringen leder till vidare utredning eller inte. Dessutom har stadsdelarna fått 
arbeta med sina egna data i forskarsledda seminarier, där ytterligare önskemål om 
analyser av materialet har fångats upp. En fördjupning i stadsdelarnas data finns som 
bilaga i slutet av rapporten.  

Årets resultat visar att antalet orosanmälningar ökat något. Den näst största 
gruppen av aktualiseringar, ansökningar, har däremot minskat. Totalt har antalet 
aktualiseringar ökat med 3,1 procent sedan 2018. I jämförelse med till exempel 
Stockholms stad och Gävleborgsregionen är det en mindre ökning. Den branta 
ökning som ses i resten av landet, och även i Göteborgsregionen fram till 2017, verkar 
ha planat ut. Det är dock stor skillnad mellan stadsdelarna. På Västra Hisingen har 
aktualiseringarna ökat med 25 procent sedan föregående år. Samtidigt har 
aktualiseringarna i Angered, som ökat kraftigt under föregående år, minskat med 10 
procent. 

Precis som föregående år var det något fler pojkar (53 %) än flickor som berördes av 
aktualiseringar, och vanligast var aktualiseringar i åldersgruppen 13–17 år. I 
genomsnitt blev 8,5 procent av alla barn och unga 0–20 år i Göteborgs stad föremål 
för en aktualisering under 2019, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter sen 
föregående år. Det gjordes i genomsnitt 174 aktualiseringar på 1 000 barn. Även här 
skiljer sig stadsdelarna åt. I Angered gjordes i genomsnitt 378 aktualiseringar per 1 
000 flickor i åldern 13–17 år. 

Fyra av tio barn som blev föremål för aktualisering blev det flera gånger under året. 
En fördjupad analys visade att en tiondel av alla aktualiseringar rörde 177 barn, som 
hade blivit föremål för mellan 9 och 33 aktualiseringar var under året. Det kan tolkas 
som att medvetenheten om vikten att vända sig till socialtjänster har ökat i samhället, 
och att fler reagerar när barn misstänks fara illa. Men det visar också på vikten av 
förebyggande insatser för att minska mängden orosanmälningar och andra 
aktualiseringar. 

När det gäller orosanmälningar var de främsta orsakerna bristande omsorg, 
missbruk hos vårdnadshavare, våld inom familjen och ”övrigt”. Orosanmälningar 
kom framför allt från polis, skola och hälso- och sjukvård som tillsammans stod för 
drygt 60 procent av anmälningarna. Ungefär två tredjedelar av anmälningarna ledde 
till att en ny utredning inleddes, eller att anmälningen lades till ett pågående ärende. 
Även här skiljer sig stadsdelarna åt. Den anmälningsorsak som utreddes i högst grad 
var våld i familjen. 

Resultaten i studien visar att det fortfarande är en betydande andel av alla barn och 
unga i Göteborg som blir föremål för aktualisering under ett år, samtidigt som det är 
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allt färre som ansöker om stöd. Ökningen av anmälningar är dock inte så stor (4 
procent) – en trend som verkar hålla i sig sedan år 2017. Stadsdelarnas skilda villkor 
och befolkningssammansättning speglas i statistiken när det gäller till exempel vilka 
orsakerna är för orosanmälningar och hur stor andel av barn och unga i befolkningen 
som blir föremål för aktualiseringar. Detta indikerar att det fortsatt finns stort behov 
av strukturellt förebyggande arbete i stadsdelarna för att minska skillnaderna i 
levnadsvillkor, och av samverkan inom kommunen för att säkerställa likvärdiga 
bedömningar. 

Utifrån resultaten från denna studie rekommenderar FoU i Väst att fortsätta följa 
upp aktualiseringarna. Vi rekommenderar dessutom att genomföra kvalitativa studier 
för att djupare kunna analysera de barn och unga som blir aktualiserade, vad 
skillnader i utredningsgrad och antal aktualiseringar beror på, vilka insatser som 
sedan sätts in för dessa barn och vad resultaten för dem blir. Det är också viktigt att 
undersöka i vilken grad barnen är delaktiga i processen och hur delaktighet kan 
främja resultat av insatser. 
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Inledning 
FoU i Västs kartläggningar av aktualiseringar 
Göteborgs stad har vänt sig till FoU i Väst för en uppföljning av sin 
verksamhetsstatistik över aktualiseringar av barn och ungdomar för år 2019. I 
uppdraget ingår att göra en analys av aktualiseringsstatistiken på stadsdelsnivå, 
vilken redovisas i denna rapport. Ingår gör också att FoU i Väst ger stöd i att 
reflektera över resultaten stadsdelsvis, för att på det sättet främja 
verksamhetsutveckling inom socialtjänstens barn- och ungaområde. Den delen av 
uppdraget kommer att redovisas separat och är inte en del av den här rapporten. 

Statistiken gäller de aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård för barn och unga 0–20 år under år 2019, i Göteborgs stads tio 
stadsdelar. I vissa delar av rapporten analyseras data för barn och unga 0–19 år. Det 
gäller vissa delar som rör fördjupade analyser av anmälningar där de 65 nya 
anmälningarna inte skulle innebära någon större skillnad i resultaten.  

 Det här är den tredje rapporten som följer utvecklingen i Göteborgsregionen. 
Tidigare rapporter har omfattat alla stadsdelar i Göteborg och några av Göteborgs 
kranskommuner (Olsson & Isaksson, 2018; Isaksson & Olsson, 2019). När termen 
aktualiseringar används i rapporten syftar vi på samtliga orsaker till aktualiseringar, 
det vill säga även anmälningar, ansökningar, begäran om yttrande med mera. I flera 
fall fokuserar vi dock på endast orosanmälningar, och det är då angivet i texten. 

Fil Dr Jeanette Olsson, forskare på Göteborgsregionens FoU i Väst, har haft 
övergripande ansvar för projektplanering och kvalitetssäkring. Malin Isaksson, 
forskningsassistent, har kodat och analyserat datamaterialet, tagit fram majoriteten 
av statistik, figurer och tabeller. Övergripande analys, diskussion och slutsatser har 
skrivits gemensamt.  

En arbetsgrupp med företrädare för Stadsledningskontoret, Socialtjänstens barn- 
och ungavård, Social resursförvaltning samt Intraservice bildades i början av 
projektet och har därefter varit knuten till arbetet under kartläggningens gång.  

Ansvarig forskare vid FoU i Väst har deltagit i lokala workshoppar i stadsdelarna 
och bidragit med teoretiska perspektiv i förståelsen av aktualiseringsstudiens 
resultat. I workshopparna har representanter från stadsdelarnas verksamheter 
fördjupat sig i sitt eget material, samt stadsdelsspecifika data på barn- och 
ungaområdet och socioekonomiska faktorer. Arbetet med fördjupande workshops på 
stadsdelsnivå pågick vid tiden för rapportens publicering. Vid behov har ytterligare 
fördjupade analyser genomförts baserade på stadsdelarnas frågeställningar.  

Övergripande syfte  
Projektet har syftat dels till att fördjupa förståelsen av inkomna aktualiseringar till 
socialtjänstens enheter för barn- och unga under 2019, dels till att bidra till 
stadsdelarnas användning av resultatet genom analysstöd.  
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1. Aktualiseringsstudie 

Målsättning för studien 
Genom aktualiseringsstudien ska Göteborgs stads verksamhetsstatistik samlas in, 
bearbetas och analyseras för att besvara följande frågeställningar:  

Frågeställningar 

• Hur många aktualiseringar till socialtjänsten har gjorts, gällande 
barn och unga 0–20 år, under 2019? 

• Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av aktualiseringar? 

• Hur ser köns- och åldersfördelningen ut? 

• Vilka aktörer har initierat aktualiseringarna? 

• Vad är orsakerna till aktualiseringarna enligt de som initierat 
aktualiseringarna?  

• I vilken utsträckning leder aktualiseringarna till inledd utredning, 
och skiljer det sig beroende på aktualiseringstyp, vem aktualiseringen 
kommer från, orsak till aktualisering, kön eller ålder?  

• Vilka skillnader/likheter finns mellan stadsdelarna, jämfört med 
regionala och nationella rapporter och jämfört med tidigare år? 

 

Under analysens gång har ytterligare frågeställningar som arbetsgruppen 
önskat få besvarade adderats till rapporten. Det gäller framför allt en 
fördjupad analys av de barn och unga som aktualiserats flera gånger under 
2019, dessutom en fördjupad analys av aktualiseringar relaterade till 
missbruk. Till sist har även en analys av ärenden som gäller 
ensamkommande barn lagts till studien.   

2. Analysstöd 

Målsättning för workshoppar 
Analysstödet ska utveckla användningen av aktualiseringsstudiens resultat genom att 
resultaten bearbetas i fördjupande workshoppar på stadsdelsnivå.  
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Disposition och läsanvisning 
Efter denna inledning följer ett kapitel som ger en översikt över utvecklingen av 
aktualiseringar och arbetet med systematisk uppföljning. Efter det följer ett 
metodkapitel där vi beskriver hur insamling och bearbetning av data har gått till, och 
hur kvaliteten har säkerställts.  

I resultatkapitlet presenteras därefter data i diagram och tabeller. Där inget annat 
anges gäller resultatet 2019 års siffror och samtliga stadsdelar, inklusive 
aktualiseringar till Social resursförvaltning. Innehållet kommenteras löpande i 
texten. Utöver analys av aktualiseringarna utifrån de berörda barnens och 
ungdomarnas kön och ålder, analyseras aktualiseringstyper, orsaker, vem som 
aktualiserar samt om aktualiseringen leder till åtgärd eller inte. Jämförelser med 
2018 års data görs också där det är möjligt. Dessutom finns fördjupade analyser av de 
barn och unga som blivit berörda av aktualiseringar flera gånger. 

En övergripande analys och slutdiskussion sker i kapitlet Avslutande diskussion. I 
bilaga 1 presenteras ytterligare stadsdelsspecifika data.  
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Antalet aktualiseringar ökar  
– men olikheter i rapportering 
försvårar uppföljningen 
Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar 
Antalet orosanmälningar har enligt Socialstyrelsen ökat under det senaste decenniet 
(Socialstyrelsen, 2019a). Ökningen under senare år har även återspeglats i FoU i 
Västs uppföljning av aktualiseringarna i Göteborgsregionen så väl som i andra lokala 
och regionala uppföljningar. Bland annat har kartläggningar i Stockholms stad, 
Uppsala kommun och Gävleborgsregionen visat på en kraftig ökning av antalet 
orosanmälningar sedan mätningar inleddes för 10–15 år sedan, medan övriga typer 
av aktualiseringar inte ökat i samma snabba takt (Isaksson & Olsson, 2019; 
Socialstyrelsen, 2019a; Åsbrink, 2020). Kartläggningen av aktualiseringar i 
Göteborgsregionen visade att de ökat med 73 procent mellan åren 2014 och 2017 
(Olsson & Isaksson, 2018).  Under 2018 hade den kraftiga ökningen avstannat 
(Isaksson & Olsson, 2019).  

Variationen i hur aktualiseringar registreras i kommuners olika verksamhetssystem 
har försvårat nationella mätningar, men några försök har gjorts. En undersökning 
Socialstyrelsen genomförde i 75 kommuner år 2012 (med siffror från 2010) 
uppskattade mängden anmälningar nationellt till cirka 140 000 per år, fördelat på 
60 000 barn (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsens nationella kartläggning av 
orosanmälningar som inkommit år 2018 uppskattade däremot mängden till 331 000 
anmälningar fördelat på 180 000 barn, det vill säga mer en fördubbling av antalet 
anmälningar på åtta år och tre gånger så många barn som blev föremål för en 
orosanmälning (Socialstyrelsen, 2019a). Antalet barn under 18 har dock bara ökat 
med runt 10 procent under samma tid. Rikssnittet var 154 anmälningar per 1000 
barn, men den nationella variationen var stor. Antalet per 1 000 barn var också något 
högre i små kommuner. I Västra Götaland var också snittet 154 anmälningar per 
1 000 barn, medan det i Göteborg var något lägre. Stadsdelarna redovisade mellan 79 
och 267 anmälningar per 1 000 barn (ibid.). 

De typer av anmälningar som ökat mest, sett till hela landet, är sådana som rör 
mindre barn och flickor. Det har blivit vanligare att vårdnadshavares problematik är 
en orsak till anmälningarna, och de görs av fler olika aktörer än förut 
(Socialstyrelsen, 2019a). Anmälningarna från icke-anmälningsskyldiga, som 
privatpersoner, har ökat enligt flera studier. Det är fortfarande oftast från polisen 
som orosanmälningar inkommer, men även skola och hälso- och sjukvård initierar 
fler ärenden (Socialstyrelsen 2019a; Åsbrink 2020; Stockholms stad 2020).  

Det finns flera teorier om vad som orsakat den kraftiga ökningen. Den förtydligade 
anmälningsskyldigheten som definieras i socialtjänstlagen (4 kap. 1 c § SoL), och 
efterföljande informationskampanjer riktade mot till exempel skola och sjukvård, 
tros ha bidragit till en större medvetenhet om betydelsen av att göra en orosanmälan 
även om det bara finns en misstanke om att barnet far illa. Dessutom har 
allmänheten fått större medvetenhet om vikten av att vända sig till socialtjänsten, 
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efter att ett antal fall där barn farit mycket illa fått massmedial uppmärksamhet. Det 
tros dock ha bidragit till en ökning av mindre allvarliga ärenden från allmänheten 
(Isaksson & Olsson, 2019). 

Slutligen kan nämnas att en förbättrad samverkan mellan socialtjänst och aktörer 
som polis, skola och hälso- och sjukvård verkar leda till en ökning av antalet 
motiverade anmälningar, men samtidigt en minskning av ärenden som inte är 
motiverade (ibid; Wiklund, 2006). 

Systematisk uppföljning av aktualiseringar till den sociala 
barn- och ungdomsvården  
Socialstyrelsens nationella kartläggningar, så väl som FoU i Västs delregionala 
kartläggningar, visar på utmaningen i att kommuner registrerar (och i viss mån 
bedömer) inkomna aktualiseringar på olika sätt. Olikheter i rapportering, till exempel 
i användningen av svarsalternativ för att beskriva orsaker till aktualiseringen, 
försvårar en aggregerad uppföljning.  

Om aktualiseringsdata hade kunnat systematiseras nationellt hade socialtjänstens 
hantering av barn- och ungaärenden i olika kommuner kunnat jämföras kontinuerligt 
och bidra till verksamhetsutveckling. Om samma individ dessutom hade kunnat 
följas över flera år, från aktualisering till påföljande insatser och bedömning av 
insatsens resultat, hade uppföljningen kunnat systematiseras ytterligare. Analyser 
hade kunnat göras av vilka typer av orosanmälningar som leder till vilken typ av 
insats, resultaten av dessa insatser, och huruvida individer som aktualiseras till 
socialtjänsten redan fått tidigare insatser. Det hade lett till en tydligare bild av hela 
kedjan, illustrerad nedan (SKR, 2019).  
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I Göteborgs stad sker för närvarande ett arbete med att förändra de olika koderna i 
verksamhetssystemet där aktualiseringarna registreras, och med att skapa en manual 
för hur koderna ska tolkas för att få en större samstämmighet i rapporteringen. I och 
med FoU i Västs tidigare aktualiseringsstudier har också en diskussion initierats runt 
möjligheten för GR-kommunerna att harmonisera sina olika variabler för att öka 
jämförbarheten. Det försvårades dock av det faktum att olika kommuner handlat upp 
olika verksamhetssystem.  

För att hantera denna problematik har FoU i Väst, i denna och i de två tidigare 
publicerade rapporterna, identifierat och lagt ihop jämförbara svarsalternativ för att 
kunna skapa kategorier som kan ge en övergripande bild. Processen att lägga ihop 
svarsalternativen har gjorts i samråd med arbetsgrupperna som varit knutna till 
projekten.  

Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationsstöd BBIC togs fram bland 
annat för att bidra till hanteringen av aktualiseringar. Här finns ett antal föreslagna 
variabler som kommunerna kan införa, och vissa har också infört dem i sina 
verksamhetssystem. När det gäller orsak till aktualisering finns dock bara två 
alternativ; barnets hemmiljö eller egna beteende. Det beror på att 
aktualiseringsorsaken inte alltid överensstämmer med den faktiska situationen, utan 
bara återger anmälarens misstanke (Socialstyrelsen, 2019b). 

De flesta kommuner önskar dock ha fler orsakskategorier än två och de behöver 
därför fortfarande ta ställning till vilka kategorier och begrepp de använder för att 
beskriva vilken typ av oro som anmälan gäller. Med utgångspunkt i BBIC har även 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram förslag på variabler i samverkan 
med kommuner, regioner, Socialstyrelsen och andra intressenter. Arbetet resulterade 
i 20 variabler för orsaker till aktualisering. De testades i projektet Webbkollen barn 
och unga, en del av arbetet med öppna jämförelser för socialtjänsten. SKR menar att 
en gemensam bas för uppföljning, där befintliga variabler harmoniseras mellan 
kommuner och görs jämförbara, hade kunnat bidra både till att utveckla 
socialtjänstens verksamhet lokalt, och bidra till regional och nationell uppföljning. I 
projektets slutrapport drog man dock slutsatsen att vissa variabler behövde utvecklas 
ytterligare (SKL 2018; SKR 2019). 

Verktyget Webbkollen gav även en överblick över vilka barn som fått insatser, på 
vilken grund, och med vilka resultat. För att kunna fördjupa analyserna av 
aktualiseringar till socialtjänsten, följa insatserna de leder till och resultatet av dessa 
insatser, hade aktualiseringsdata behövt knytas till annan information i ärendet. I 
dagsläget är detta inte möjligt på grund av tekniska begränsningar i datasystemen. 
Det är inte heller möjligt att identifiera unika barn i aktualiseringsdata över tid, utan 
endast under det aktuella året. Det pågår dock arbete på flera håll i landet med att 
försöka lösa dessa utmaningar (ibid.). 
Även den så kallade SU-piloten (Systematisk Uppföljning), är ett verktyg som tagits 
fram av Socialstyrelsen med syftet att underlätta lokal och nationell kartläggning. 
Den används i mindre pilotprojekt för att testa vilka analyser som kan bidra till 
kvalitetsutvecklingen (SKR, 2019; Socialstyrelsen, 2019b).  

I ett första test av verktyget deltog tre av Göteborgs stadsdelar, Askim-Frölunda-
Högsbo, Västra Göteborg och Östra Göteborg. Nu planerar staden att integrera 
verktyget SU i sitt verksamhetssystem.  
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Region Gävleborg, som har varit föregångare i att kartlägga aktualiseringar i 
regionens tio kommuner, införde år 2007 kommungemensamma kategorier. Under 
2018 startade regionen ett projekt där verktyget SU-barn har använts för att 
kartlägga öppenvårdsinsatser. Gävleborgs förhoppning är att kommande år kunna 
koppla ihop information om aktualiseringar och efterföljande insatser, och på sikt 
kunna följa ärenden från början till slut inom samma verksamhetssystem (Åsbrink, 
2020). 
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Metod 
Resultaten i denna rapport är baserade på anonymiserad information 
från Göteborgs stads verksamhetssystem om aktualiseringar av barn och 
unga 0–20 år (samt i vissa delar 0–19 år). Vi har kodat informationen 
från verksamhetssystemen för att göra informationen överblickbar, och 
sedan analyserat den. Nedan beskriver vi hur vi har gått tillväga och vilka 
metodologiska överväganden som vi har gjort i analysen.  

Tillvägagångssätt  
Denna rapport är den tredje i raden av analyser av aktualiseringarna till 
socialtjänsternas barn- och ungdomsvård i Göteborgsregionen, men fokuserar i år 
endast på Göteborgs stad1. Data från stadens verksamhetssystem har bearbetats och  
slagits samman till de svarsalternativ som valdes ut av 2018 års arbetsgrupp med 
kommunrepresentanter, för att möjliggöra uppföljning över tid.  

Variabler 
Följande variabler har kartlagts och redovisas i den här rapporten:  
  

• Barnets eller den unges kön och ålder vid aktualiseringen.  

• Aktualiseringstyp; gäller det en anmälan, ansökan eller annat? 

• Vem som har aktualiserat, det vill säga vem som har orosanmält, ansökt, 
begärt yttrande eller annat.  

• Orsak till aktualiseringen, enligt en första bedömning av socialsekreterare. 

• Beslut om att inleda utredning, koppla den till befintligt ärende eller inte 
inleda utredning.  

 
Analysen kan visa om en utredning har inletts i ärendet, men inte om denna 
utredning ledde fram till ett beslut om insats, eller om insatsen sedan togs emot.  

När orsaker till aktualiseringar beskrivs handlar det om de första misstankarna som 
angetts i exempelvis en orosanmälan. Andra orsaker kan komma att anges när ett 
beslut väl tas om insats eller liknande.  

För att skapa översikt och jämförbarhet redovisas vissa variabler, till exempel vem 
som har aktualiserats och varför, med ett mindre antal svarsalternativ än de 
ursprungliga.  

Socialtjänstens verksamhetssystem 
Göteborgs stad använder sig av verksamhetssystemet Treserva. I systemet registreras 
ovanstående variabler när ett ärende skapas. Informationen har tagits ur systemet, 
anonymiserats och sedan skickats till FoU i Väst i form av ett Excel-dokument.  

 
1 Olsson & Isaksson, 2018; Isaksson & Olsson, 2019, se referenser för länk till dessa rapporter.  
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Information om hur många unika barn som har varit föremål för aktualisering har 
tagits fram genom att avidentifierade löpnummer använts i verksamhetssystemet. 
Information om resultatet av utredningar och insatser kopplade till ärendena har inte 
kunnat tas fram, eftersom denna statistik ännu inte kan kopplas till 
aktualiseringsstatistiken. I vissa fall har aktualiseringsärenden saknat information 
om kön, ålder, och så vidare. I 1 028 ärenden fanns inte personnumret redovisat 
vilket innebär att det inte har gått att fastställa kön, och inte heller räkna ut antalet 
unika individer som dessa aktualiseringar berör. Dessa ärenden finns inte med i 
statistiken och därför är antalet unika barn något underrapporterat. Data över antalet 
unika barn som aktualiserats per stadsdel kan också skilja sig något ifrån 
verkligheten, eftersom barn ibland har hunnit flytta mellan stadsdelar och blivit 
föremål för aktualiseringar i flera stadsdelar under året. I dessa fall visar statistiken 
inte att det handlar om en och samma individ. Det innebär att det blir en viss 
överrapportering av antalet unika barn. Dessa två felkällor, alltså både viss 
underrapportering och viss överrapportering, innebär sammantaget att felmarginalen 
av antalet unika barn totalt i Göteborg endast bör bli någon enstaka procentenhet. 
Däremot kan det skilja mer i specifika stadsdelar som har haft en större andel av 
aktualiseringar där personnumret inte är registrerat.  

Avgränsningar 
Samtliga Göteborgs stads stadsdelar – Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, 
Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Västra Göteborg, Örgryte-
Härlanda, samt Östra Göteborg – har deltagit i kartläggningen.  
Aktualiseringar till Social resursförvaltning i Göteborg ingår i datamaterialet, men 
särredovisas inte. Totalt 117 aktualiseringar, varav 107 anmälningar, inkom dit under 
året. Dessa utgör 0,5 procent av aktualiseringarna i staden som helhet.  

Kartläggningen gäller barn och ungdomar 0 till 20 år, och i vissa fall då detta 
specifikt anges 0 till 19 år. Anledningen till att även 18 till 20-åringar är inkluderade 
är att dessa är en del av målgruppen för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.  

65 aktualiseringar som gäller ankomsten av ensamkommande barn och unga till 
kommunen har sorterats bort i kartläggningen. Anledningen till det är att resultatet 
ska kunna jämföras mot tidigare kartläggningar av aktualiseringar i 
Göteborgsregionen, där ensamkommande inte har inkluderats. Den ursprungliga 
anledningen till det är att de ensamkommande barn och unga som blev anvisade till 
kommunerna under åren 2014 till 2018 i vissa kommuner har redovisats bland 
ordinarie aktualiseringar medan de i andra har särredovisats. För att få en så 
jämförbar statistik som möjligt redovisades därför inte anvisningar för 
ensamkommande barn och unga. I den här rapporten diskuteras ensamkommande 
barn och unga för sig i ett fördjupande avsnitt.  

Analys   
För att öka jämförbarheten har vi använt ursprungliga data i så stor utsträckning som 
möjligt. En viss manuell bearbetning har dock krävts. Stadens data i Excel-form har 
kodats och exporterats till statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics 25). Vi har 
kodat utifrån de svarsalternativ som fastställdes i samråd med en arbetsgrupp av 
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kommunernas representanter under den första omgången av aktualiseringsstudien 
som publicerades år 2018. Kodningen har också kvalitetssäkrats genom att forskare 
och projektassistent granskat och gjort stickprov på varandras kodningsarbete. 
Korstabuleringar och andra beräkningar har skett antingen i SPSS eller Excel.  

Tillförlitlighet 
Kartläggningen mäter förekomsten av och karaktären hos de aktualiseringar som 
inkommit till socialtjänsten under år 2019. Det är viktigt att komma ihåg att 
kartläggningen redovisar de första orsakerna som lett till ett ärende, inte de faktiska 
skäl till insatser som sedan definieras genom utredningar. För att slutsatser skulle 
kunna dras kring vilka aktualiseringar som varit motiverade, ifall barn som fått vissa 
insatser blir återaktualiserade under flera år och så vidare, hade det krävts 
individdata på en nivå som inte är möjlig att åstadkomma med nuvarande 
verksamhetssystem. 

De möjliga svagheterna i denna kartläggning beror på några olika underliggande 
faktorer. Svarsalternativ har slagits ihop till nya, färre, kategorier utifrån deltagande 
kommuners synpunkter i första omgången av FoU i Västs aktualiseringsstudie. 
Samma kategoriseringar har använts i den här kartläggningen. En svårighet ligger 
dock även i att stadsdelarnas socialsekreterare kan hantera svarsalternativen på olika 
sätt, till exempel välja ”Övrigt” i olika situationer och i olika utsträckning. En 
utmaning är också att verksamhetssystemet endast accepterar att en orsakskod matas 
in, trots att det ofta finns flera orsaker till en aktualisering.  
 
Vi har gjort avvägningar mellan att redovisa data på så detaljerad nivå som möjligt 
och att göra materialet överskådligt och tolkningsbart. Ett argument för att slå ihop 
kategorier är att det blir lättare att göra jämförelser. Risken i att slå ihop 
svarsalternativ är förlusten av nyanser som kan vara intressanta på verksamhetsnivå. 
Trots att det finns ett stort antal svarsalternativ för orsaker används också 
alternativet ”Övrigt” i hög utsträckning.  

Begreppslista 
De variabler som analyseras i denna rapport är de som tillhör aktualiseringsfasen i 
processmodellen för socialtjänsten:  

Figuren ovan och begreppen nedan är hämtade från Socialstyrelsens nationella 
informationsstruktur (Socialstyrelsen 2014).  

Figur 1. Led i socialtjänstens process (Socialstyrelsen 2014) 
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Aktualisera 
Aktivitet som initierar processen hos nämnden, genom ansökan/begäran från 
enskild, anmälan eller information på annat sätt.  
Vid anmälan eller information på annat sätt inleds en förhandsbedömning som 
avslutas med ett beslut om att inleda en utredning eller inte. Det finns inga 
dokumentationskrav på förhandsbedömningen om beslutet är att inte inleda 
utredning. Aktualiseringstyper är: 
 

Anmälan 
Definition: Meddelande i vilket någon eller något anmäls. 
Anmälan inom vård och omsorg görs enligt bestämmelser i lag eller förordning. 
 
Ansökan om bistånd 
Definition: Begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. 
En ansökan om bistånd innebär att det upprättas ett ärende hos nämnden. 
En ansökan om bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan göras av 
den enskilde själv eller av hens legala företrädare. 
 
Information på annat sätt 
Aktualisering genom information på annat sätt än genom en anmälan, ansökan 
eller begäran, om en omständighet som kan leda till en åtgärd från nämnden. 

 
Utreda 
Aktivitet där nämnden utreder behov av och rätt till insatser för att uppnå 
måltillstånd. 
I det här steget ingår att inhämta samtycke, ta behövliga kontakter under 
utredningen, hämta in uppgifter samt kommunicera och samverka. 
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Resultat 
I det här kapitlet redovisar vi resultaten av våra analyser vad gäller 
aktualiseringstyper, vilka barn som blir föremål för aktualiseringar, vem 
som aktualiserar, orsakerna till aktualiseringar samt om de leder till 
åtgärd eller inte. Efter det redovisas tre fördjupade analyser: först en 
analys av de barn som berörts av aktualiseringar flera gånger under året, 
sedan aktualiseringar relaterade till missbruk, och tills sist en analys av 
ärenden som gäller ensamkommande barn.   

I början av kapitlet beskriver vi samtliga aktualiseringar (oavsett aktualiseringstyp) 
och analyserar dessa. Därefter följer en analys av de barn som har blivit föremål för 
aktualiseringar. Därefter beskrivs anmälningar, ansökningar och begäran om 
yttrande var för sig.  

Aktualiseringar till socialtjänsten år 2019 
Under år 2019 gjordes totalt 23 139 aktualiseringar i Göteborgs stad av barn och unga 
0 till 20 år.2 Av dessa bestod 82,4 procent av anmälningar och 6,8 procent av 
ansökningar. Det innebär att andelen anmälningar har ökat något från 2018, då 
andelen var 81,4 procent, och att andelen ansökningar har minskat med två 
procentenheter. Resterande aktualiseringar var begäran om yttrande, information på 
annat sätt eller övrigt, se figur 1. I detta material finns även de aktualiseringar som 
inkommit till Social resursförvaltning i Göteborg, även om de inte är presenterade 
separat. Totalt inkom 117 aktualiseringar till Social resursförvaltning, varav 107 var 
anmälningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Exklusive anvisningar av ensamkommande barn och ungdomar. 

Figur 1. Aktualiseringstyper, andel 
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I verksamhetssystemet har 39 olika kategorier använts för att beskriva typer av 
aktualiseringar. Dessa har vi slagit ihop till kategorierna Anmälan, Ansökan, Begäran 
om yttrande/upplysning, Information på annat sätt samt Övrigt.  I kategorin Övrigt 
ingår aktualiseringstyper som inkommen dom/handling, konsultation och 
överflyttning av ärende. Tabell 1 nedan beskriver antalet olika aktualiseringstyper, 
samt hur stor andel varje kategori utgör av totalen i respektive stadsdel.  
 
Tabell 1. Aktualiseringstyper per stadsdel (antal och andel) 

 

Anmälan Ansökan 
Begäran om 
upplysning/ 

yttrande 

Information 
på annat sätt Övrigt 

Angered 3 789 243 122 114 9 
 88,6% 5,7% 2,9% 2,7% 0,2% 
Askim-Frölunda-Högsbo 1 827 204 73 48 10 
 84,5% 9,4% 3,4% 2,2% 0,5% 
Centrum 1 027 106 132 111 106 
 69,3% 7,2% 8,9% 7,5% 7,2% 
Lundby 1 480 122 58 41 15 
 86,2% 7,1% 3,4% 2,4% 0,9% 
Majorna-Linné 1 283 133 97 46 177 
 73,9% 7,7% 5,6% 2,6% 10,2% 
Norra Hisingen 2 010 175 47 136 7 
 84,6% 7,4% 2,0% 5,7% 0,3% 
Västra Göteborg 1 376 115 47 153 11 
 80,8% 6,8% 2,8% 9,0% 0,6% 
Västra Hisingen 2 367 131 151 370 47 
 77,2% 4,3% 4,9% 12,1% 1,5% 
Örgryte-Härlanda 1 235 120 43 31 10 
 85,8% 8,3% 3,0% 2,2% 0,7% 
Östra Göteborg 2 564 213 136 146 8 
 83,6% 6,9% 4,4% 4,8% 0,3% 
Total 19 065 1 562 911 1 200 401  

82,4% 6,8% 3,9% 5,2% 1,7% 
 

Förändringar av antalet aktualiseringar över tid  
Antalen aktualiseringar i Göteborg har ökat med 696 stycken, eller 3,1 procent, sedan 
år 2018. Det gör att det totala antalet aktualiseringar år 2019 är 23 139 stycken. Störst 
ökning (+24,6 procent) från 2018 till 2019 syns i Västra Hisingen.   

Deltagande kommuner i FoU i Västs tidigare kartläggningar över aktualiseringar 
har även angett antalet aktualiseringar sedan år 2014 för att förändringen ska kunna 
följas över längre tid. Mellan 2014 och 2019 är ökningen av antalet aktualiseringar i 
Göteborgs stad som helhet 88 procent. Störst ökning mellan år 2014 och 2019 syns i 
Centrum (+198 procent) och Västra Hisingen (+146 procent).  

 



   

20 (81) 

Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Antalet aktualiseringar år 2019 varierade mellan cirka 1 400 och 4 300 stycken i 
stadsdelarna. Angered är den stadsdel som har flest aktualiseringar. De 4 277 
aktualiseringar som registrerats här utgör 19 procent av stadens alla aktualiseringar.  
Västra Hisingen står för 13 procent och Norra Hisingen 10 procent. I diagrammen 
nedan visas förändringen i antal aktualiseringar i stadsdelarna.  

Andelen barn och unga som berörts av aktualiseringar 
Totalt blev 11 333 barn och unga 0–20 år föremål för aktualiseringar till 
socialtjänsten i staden år 2019. Det är en minskning med 303 barn sedan år 2018.   

För att antalet aktualiseringar ska vara relevant att diskutera behöver det också 
sättas i relation till invånarantalet i respektive stadsdel. Under år 2019 blev i snitt 8,5 
procent av alla barn och unga 0–20 år aktualiserade till socialtjänsten i Göteborg. 
Under år 2018 var andelen 8,9 procent. Den snabba ökning som skett under tidigare 
år har under 2018 och 2019 vänt, och nu minskar istället andelen barn i befolkningen 
som blir föremål för aktualiseringar.   

Figur 2. Antal aktualiseringar 2014–2018 i Göteborgs stadsdelar  

år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019
Angered 2700 2959 3640 3886 4768 4277
Askim-Frölunda-Högsbo 1106 1237 1406 1912 1891 2162
Centrum 498 664 1244 1257 1314 1482
Lundby 998 1240 1501 1603 1677 1716
Majorna-Linné 824 994 1145 1595 1711 1736
Norra Hisingen 1231 1312 1931 2215 2168 2375
Västra Göteborg 978 1205 1496 1633 1642 1702
Västra Hisingen 1244 1592 2213 2330 2461 3066
Örgryte-Härlanda 801 966 1409 1553 1591 1439
Östra Göteborg 1858 2284 2616 2979 3102 3067
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Tabell 2 beskriver antalet aktualiseringar i förhållande till andelen barn och unga  
0–20 år i respektive stadsdel. Det finns en stor spridning i andelen aktualiserade 
barn. Högst andel aktualiserade barn och unga finns i Angered (12,7 %) och Östra 
Göteborg (11,2 %). Där blir dubbelt så stor andel av barnen föremål för socialtjänsten 
jämfört med Västra Göteborg (5,7 %) och Örgryte-Härlanda (6,1%).  
 
Tabell 2. Barn som berörts av aktualisering – antal och andel av befolkningen 2017–2019 

 

Antal 
aktualisera
de barn och 
unga 0–20 

år, 2017 

Andel 
aktualisera
de av barn 
och unga 
0–20 år i 

befolkninge
n, 2017 

Antal 
aktualisera
de barn och 
unga 0–20 

år, 2018 

Andel 
aktualisera
de av barn 
och unga 
0–20 år i 

befolkninge
n, 2018 

Antal 
aktualisera
de barn och 
unga 0–20 

år, 2019 

Andel 
aktualisera
de av barn 
och unga 
0–20 år i 

befolkninge
n, 2019 

Angered 2 242 13,5% 2 383 14,0% 2 163 12,6% 

Askim-Frölunda-
Högsbo 1 068 7,6% 1 012 6,9% 1 061 7,0% 

Centrum 646 7,6% 638 7,3% 704 7,9%  

Lundby 803 8,4% 796 8,0% 807 8,0% 

Majorna-Linné 866 7,7% 979 8,6% 888 7,8% 

Norra Hisingen 1 174 9,1% 1 110 8,5% 1 139 8,6% 

Västra Göteborg 915 6,2% 875 5,9% 855 5,7% 

Västra Hisingen 1 404 8,5% 1 439 8,7% 1 486 8,8% 

Örgryte-Härlanda 821 7,3% 814 7,0% 704 6,1% 

Östra Göteborg 1 610 12,4% 1 590 11,9% 1 526 11,3% 

Totalt 11 549 9,0% 11 636 8,9% 11 333 8,5% 

 
I Göteborgs data över unika individer har inte anvisade ensamkommande barn 
kunnat sorteras bort. De var 78 stycken år 2017, 41 stycken år 2018 och 65 stycken år 
2019. Ytterligare en aspekt som gör data på unika barn mindre tillförlitlig är att barn 
som aktualiserats i två eller flera stadsdelar under året tolkas som olika individer av 
systemet och därmed räknas flera gånger, samt att personer där personnummer inte 
registreras (exempelvis på grund av skyddad identitet) inte ingår i beräkningen av 
unika barn. 

Vilka barn och unga berörs av aktualiseringarna?  

Åldersstruktur 
De flesta aktualiseringar (36 procent) sker i åldern 13–17 år. Andelen anmälningar av 
alla aktualiseringar är större ju yngre barn som ärendena gäller, och som minst i 
gruppen 18–20 år. De färgade staplarna i figur 3 visar det totala antalet 
aktualiseringar, och de skuggade staplarna visar anmälningar. 
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N= 23075  

När det gäller andelen aktualiseringar uppdelad i åldersgrupper var det i genomsnitt 
26 procent som gällde barn 0–6 år. Störst andel aktualiseringar som rörde barn 0–6 
år fanns i Östra Göteborg (30 %), och minst andel (23 %) i Askim-Frölunda-Högsbo.  
Det var i genomsnitt 31 procent av aktualiseringar som rörde barn i åldrarna 7–12 år, 
och 36 procent ungdomar 13–17 år. Av samtliga aktualiseringar rörde 7 procent 
ungdomar 18–20 år. Andelen aktualiseringar som rörde unga 18–20 år var högst i 
Askim-Frölunda-Högsbo (12 %) och lägst på Norra Hisingen (5 %). Av alla 
anmälningar som gjordes år 2019 gällde 57 procent barn 0–12 år.  
 

N= 23 075 

Figur 3. Antal totala aktualiseringar samt anmälningar uppdelat på ålder  

Figur 4. Åldersgrupper per stadsdel (andel och antal)  
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N= 23 075 

Ju äldre barn som aktualiserades, desto mindre andel utgjorde anmälningar. Av 
aktualiseringar som rörde barn 0–6 år var andelen anmälningar 87 procent och 
ansökningar 3 procent. Det kan jämföras med aktualiseringar som rör ungdomar 18–
20 år där 53 procent är anmälningar och 33 procent ansökningar.  
 

Kön 
Att bli föremål för en aktualisering var totalt sett vanligare bland pojkar i varje 
åldersgrupp och för varje aktualiseringstyp än bland flickor. Totalt sett var andelen 
aktualiseringar som rör pojkar 53 procent. Störst var andelen pojkar i gruppen 18–20 
år (64 %). Sammanlagt utgjordes 4,2 procent av aktualiseringarna av barn/unga av 
okänt eller annat kön. De flesta av dessa fanns bland de yngsta barnen, i åldern 0–6 
år. Okänt kön kan till exempel innebära att barnet har en dold identitet.  
 

N= 23 139 

Figur 6. Könsfördelning per aktualiseringstyp (andel och antal)  

Figur 5. Aktualiseringstyper per åldersgrupp (andel och antal)  
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I tabell 3 beskrivs det genomsnittliga antalet aktualiseringar per barn uppdelat på 
kön och åldersgrupp. Här går att utläsa att flest pojkar blir föremål för en 
aktualisering i varje åldersgrupp, men att flickor är överrepresenterade i ett antal 
stadsdelar i åldrarna 0–6 och 13–17 år.  

 
Tabell 3. Antal aktualiseringar per 1000 barn i befolkningen i genomsnitt,  
uppdelat på kön och åldersgrupp 

 
Flickor 
0-6 år 

Pojkar 
0-6 år 

Flickor  
7-12 år 

Pojkar  
7-12 år 

Flickor  
13-17 år 

Pojkar  
13-17 

år 

Flickor  
18-20 år 

Pojkar  
18-20 

år 
Angered 144 183 243 336 378 411 80 103 
Askim-
Frölunda-
Högsbo 

85 78 131 137 258 224 106 166 

Centrum 109 129 179 225 258 322 44 114 
Lundby 103 90 119 177 351 403 46 173 
Majorna-
Linné 119 94 131 164 248 310 38 132 

Norra 
Hisingen 124 149 152 229 271 267 72 61 

Västra 
Göteborg 82 80 97 126 143 180 36 101 

Västra 
Hisingen 137 124 95 206 189 295 59 93 

Örgryte-
Härlanda 64 93 115 149 207 217 35 76 

Östra 
Göteborg 153 160 237 248 332 390 110 111 

Totalt 114 120 159 201 263 299 64 111 

 

Anmälningar 
Orosanmälningarna står för en stor del av det ökade antalet aktualiseringar. I 
genomsnitt har anmälningarna ökat med 4 procent mellan år 2018 och 2019 i 
Göteborg. I stadsdelarna har anmälningarna ökat överallt utom i Angered, Örgryte-
Härlanda och Östra Göteborg. I Västra Hisingen har anmälningarna ökat med 20 
procent.  
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Tabell 4. Förändring av antalet anmälningar per kommun/stadsdel  
 

Stadsdel Antal anmälningar 
2018 

Antal anmälningar 
2019 

Förändring 2018 
till 2019 (%) 

Angered 4 134 3 789 -8% 
Askim-Frölunda-Högsbo 1 575 1 827 16% 
Centrum 930 1 027 10% 
Lundby 1 429 1 480 4% 
Majorna-Linné 1 164 1 283 10% 
Norra Hisingen 1 718 2 010 17% 
Västra Göteborg 1 330 1 376 3% 
Västra Hisingen 1 958 2 367 21% 
Örgryte-Härlanda 1 271 1 235 -3% 
Östra Göteborg 2 656 2 564 -3% 

 
 
Figur 7 beskriver fördelningen av pojkar, flickor och okänt kön i respektive 
åldersgrupp.  

 

N= 19 008 

Vilka är orsakerna till anmälan? 
Den orsak som registreras i verksamhetssystemet under en aktualisering gäller en 
första misstanke, där påföljande utredning kan visa på andra typer av problematik 
eller skäl till insats. Dessutom är orsaken den svåraste variabeln att kvalitetssäkra, 
eftersom det bara är möjligt att registrera en enda orsak och att alternativen kan 
tolkas olika.  
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För anmälningar har 31 olika koder använts i Göteborgs verksamhetssystem under 
2019. Nästan 2 000 orosanmälningar registrerades trots det som Övrigt.  

Våld inom familjen och Missbruk hos vårdnadshavare/närstående är de orsaker 
som angetts mest frekvent under 2019. År 2018 var Bristande omsorg och Våld inom 
familjen vanligast.  

Orsaken till anmälningarna varierar beroende på vilken åldersgrupp de gäller. 
Bland barn 0–12 år var Våld inom familjen den vanligaste orsaken. Hos ungdomar 
13–17 år var Brottslighet och Beteendeproblematik vanligast. De äldsta ungdomarna, 
18–20 år, förekom oftast i anmälningar på grund av sitt eget missbruk. 

De två vanligaste anmälningsorsakerna ovan (Våld inom familjen och Missbruk hos 
vårdnadshavare) var vanligast både bland pojkar och flickor. Därefter kom orsaken 
Brottslighet hos barnet/den unge för pojkar vilken stod för 10 procent av 
anmälningarna som gällde pojkar, men bara 4 procent av anmälningarna som gällde 
flickor.  I figur 8 nedan ses anmälningsorsakerna för staden totalt, uppdelade på 
flickor och pojkar.  

 

N= 18 288 (pojkar 9 935, flickor 8 353) 

 

Figur 8. Orsaker till anmälan per kön, exklusive okänt kön (antal)  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Hedersrelaterad problematik

Sexuella övergrepp mot barnet/den unge

Brott av annan

Boendeproblem/bostadslöshet hos…

Brottslighet hos Vh/närstående

Psykisk ohälsa hos barnet/den unge

Missbruk hos barnet/den unge

Skolsociala problem

Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos vh

Fysiska/psykiska övergrepp mot barnet/den…

Relationsproblem

Beteendeproblem hos barnet/den unge

Brottslighet hos barnet/den unge

Bristande omsorg

Övrigt

Missbruk hos vh/närstående

Våld inom familjen

Pojkar Flickor



   

27 (81) 

Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Andelen som anges är delen av totalt antal anmälningar för pojkar respektive flickor. 
Missbruk hos vårdnadshavaren utgör till exempel knappt 14 procent av alla 
anmälningar som berör flickor, men drygt 11 procent av alla anmälningar som berör 
pojkar.  

Barnens kön och ålder vid anmälningstillfället 
Andelen pojkar respektive flickor skiljer sig något mellan stadsdelarna. I genomsnitt 
var fördelningen, frånsett anmälningar som gällde barn med annat/okänt kön, 54 
procent pojkar och 46 procent flickor. Jämnast könsfördelning i anmälningarna (50 
procent flickor) fanns i Askim-Frölunda-Högsbo.  

Medelvärdet för barnets ålder när orosanmälningen gjordes varierade mellan 9,6 år 
(Östra Göteborg) och 10,7 år (Askim-Frölunda-Högsbo).3 Den genomsnittliga åldern 
var 10,2 år, vilket är i stort sett samma som år 2018. Vanligast var orosanmälningar i 
åldern 13–17 år. I tabellen nedan listas även de tre vanligast använda 
svarsalternativen för orsak till anmälan.  

 
Tabell 4. Medelålder, könsfördelning och anmälningsorsaker per stadsdel  

Stadsdel Medel-
ålder vid 
anmälning 

Andel 
pojkar/ 
flickor (%) 

Vanligaste anmälningsorsaker 

Angered 

 
10,4 år 55/45 Våld inom familjen (18%), bristande omsorg 

(13%), övrigt (10%) 

Askim-Frölunda-

Högsbo 
10,7 år 50/50 

Missbruk hos vårdnadshavare (16%), våld inom 

familjen (13%), övrigt (9%) 

Centrum 
10,3 år 55/45 Bristande omsorg (13%), missbruk hos 

vårdnadshavare (13%), våld inom familjen (12%) 

Lundby 
10,4 år 55/45 Våld inom familjen (17%), övrigt (13%), missbruk 

hos vårdnadshavare (12%) 

Majorna-Linné 
9,8 år 54/46 Missbruk hos vårdnadshavare (21%), våld inom 

familjen (11%), övrigt (10%) 

Norra Hisingen 
10,0 år 55/45 Våld inom familjen (15%), missbruk hos 

vårdnadshavare (13%), bristande omsorg (9%) 

Västra Göteborg 
10,3 år 56/44 Våld inom familjen (15%), missbruk hos 

vårdnadshavare (11%), bristande omsorg (11%) 

Västra Hisingen 
10,1 år 58/42 Övrigt (14%), missbruk hos vårdnadshavare 

(13%), våld inom familjen (12%) 

Örgryte-Härlanda 
10,3 år 55/45 Missbruk hos vårdnadshavare (16%), våld inom 

familjen (16%), bristande omsorg (10%) 

Östra Göteborg 
9,6 år 52/48 Våld inom familjen (17%), övrigt (13%), missbruk 

hos vårdnadshavare (10%) 

 
 
I figur 9 nedan jämförs de vanligaste anmälningsorsakerna 2018 med år 2019. Där 
framgår att de anmälningar som ökat mest är Oro för boendeproblem, Övergrepp, 

 
3 Beräknat på antal inkomna anmälningar, alltså inte på antal unika barn. 
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Våld inom familjen, samt Hedersrelaterad problematik. De som minskat mest är 
missbruk hos barnet samt kategorin Övrigt.   
 

N= 18 279 (2018)/19 064 (2019) 

 

Vem anmäler? 
Även när det gäller vem som har anmält använder sig Göteborgs stad av fler än 30 
svarsalternativ, vilka här har slagits ihop för att skapa överblick. Polis, skola och 
hälso- och sjukvård stod tillsammans för 64 procent av anmälningarna. 27 procent av 

Figur 9. Anmälningsorsaker (antal)  
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anmälningar som gällde pojkar och 22 procent av anmälningar som gällde flickor 
kom från polisen, vilket är en liten ökning sedan 2018. En något större del av 
anmälningarna av pojkar än för flickor kom från skolan, medan det motsatta gällde 
anmälningarna från hälso- och sjukvård.    

Vem som anmält skiljde sig inte i hög grad mellan stadsdelarna. Polisen var den 
vanligaste anmälaren, och stod för mellan 20 procent (Örgryte-Härlanda) och 29 
procent (Västra Göteborg) av anmälningarna.  

I figur 10 visas de som oftast gör orosanmälningar till socialtjänstens barn- och 
ungdomsvårdvård. Bakom ”Övriga” finns till exempel hyresvärdar.  

 

N = 18 279 (2018)/19 065 (2019) 

 
 
 
 
 

Figur 10. Anmälare (antal)  
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I figur 11 nedan är anmälningarna för barn 0–20 år från respektive aktör uppdelade 
på barnets kön. 

 

Orsakerna till orosanmälningarna skiljer sig åt beroende på vem som har gjort 
anmälan. Orsakerna hänger till stor del ihop med i vilket sammanhang anmälaren 
träffar barnet eller den unge. I tabell 5 finns de tre vanligaste orsakerna per grupp av 
anmälare.  

 
Tabell 5. Vanligaste orsaker per anmälare 

Polis 
Brottslighet hos barn/ungdom, våld inom familjen, 

missbruk hos vårdnadshavare 

Skola (inkl. förskola, skola, elevhälsa) 
Skolsociala problem, våld inom familjen, 

fysiska/psykiska övergrepp mot barn/ungdom 

Hälso- och sjukvård 
Bristande omsorg, psykisk ohälsa hos vårdnadshavare, 

missbruk hos vårdnadshavare 

Privatpersoner Bristande omsorg, missbruk hos vårdnadshavare, övrigt 

Anhöriga 
Våld inom familjen, psykisk ohälsa hos vårdnadshavare, 

övrigt 

Ansökningar 
Ansökningarna utgjorde 6,8 procent av alla aktualiseringar. De vanligaste orsakerna 
till ansökningar var Relationsproblem, Psykisk ohälsa hos barnet/den unge och 
Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos vårdnadshavare. Dessa orsaker var 
vanligast även föregående år.  

Figur 11. Anmälare, uppdelat på barnets kön (antal)  
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Klart vanligast var dock att ansöka av orsaker som fanns utanför 
verksamhetssystemens befintliga svarsalternativ. Svarsalternativet Övrigt har 
angivits som orsak i 44 procent av alla registrerade ansökningar i 
verksamhetssystemet.  
  

N = 1 562 

Begäran om yttrande/upplysning 
Diagram 13 nedan visar de vanligast förekommande verksamheter som begärt 
yttranden eller upplysningar. Det sammanlagda antalet ärenden var 911 stycken, 64 
färre än föregående år. Polisen stod för 39 procent och det näst vanligaste (knappt 20 
procent av fallen) var att begäran kom från domstol eller åklagare, annan myndighet, 
eller annan kommun/SDF/socialtjänst. Denna fördelning skiljer sig inte nämnvärt 
från år 2018 års siffror. 

N = 911 

Figur 12. Orsak till ansökningar (andel)  

Figur 13. Verksamheter som begärt yttrande/upplysning (andel) 
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Vad ledde aktualiseringarna till? 
Först redovisar vi hur stor andel av alla aktualiseringar som ledde till åtgärd, det vill 
säga antingen att ny utredning inleddes eller att aktualiseringen bifogades ett 
pågående ärende. Därefter analyseras specifikt vad anmälningarna ledde till, i vilken 
utsträckning det skiljde sig åt beroende på stadsdel, från vem anmälan kom och 
vilken orsakskod som finns angiven.  

Andel aktualiseringar som leder till åtgärd 
I vilken utsträckning som aktualiseringar leder till åtgärd skiljer sig åt beroende på 
aktualiseringstyp. Nästan alla ansökningar och begäranden av yttrande eller 
upplysningar behandlas. För anmälningar var utredningsgraden i genomsnitt 60 
procent. I diagram 14 visas hur ofta olika typer av aktualiseringar leder till åtgärd för 
barn och unga 0–19 år, det vill säga att ny utredning öppnas eller att den kopplas till 
ett pågående ärende. 

 

 N= 22 568 

I vilken utsträckning som ny utredning inleds, tillförs pågående ärende eller lämnas 
utan åtgärd skiljer sig mycket åt mellan olika stadsdelar. Även hur ofta 
aktualiseringen varken leder till ny utredning eller läggs till befintligt ärende skiljer 
sig. I Majorna-Linné leder 55 procent av aktualiseringarna inte till någon åtgärd, 
medan 29 procent av aktualiseringarna inte leder till åtgärd i Angered. Avslutsformen 
Övrigt avser här Avvisad/återtagen ansökan, Avlämnad upplysning, samt Ej 
identifierbara.   
 

Figur 14. Ärenden som lett till ny utredning/pågående ärende per aktualiseringstyp (andel) 
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N= 22 887 

I vilken utsträckning leder anmälningar till åtgärd? 
Aktualiseringstyperna ansökan och begäran om yttrande/upplysning leder i stort sett 
alltid till åtgärd. Så är inte fallet med anmälningarna, som står för 83 procent av alla 
aktualiseringar, och därför följer nu en fördjupad analys av hur anmälningarna 
avslutas. 

 
I tabell 6 nedan beskrivs avslutsformen för anmälningar uppdelat på kön.  
 
Tabell 6. Utredningsgrad per kön, anmälningar rörande barn och unga 0–19 år 

Stadsdel Antal inkomna 
anmälningar 

Antal av dessa inledda 
utredningar 

Andel av dessa inledda 
utredningar 

 Pojkar Flickor okänt/*/- Pojkar Flickor okänt/*/- Pojkar Flickor okänt/*/- 

Angered  2 026 1 662 100 1 348 1 138 86 67% 68% 86% 

Askim- 

Frölunda-

Högsbo  

869 882 63 506 558 40 58% 63% 63% 

Centrum  532 437 39 340 275 19 64% 63% 49% 

Lundby  782 647 48 474 384 41 61% 59% 85% 

Majorna-

Linné  
667 574 37 260 199 19 39% 35% 51% 

Norra 

Hisingen  
1 082 872 55 606 526 43 56% 60% 78% 

Västra 

Göteborg  
740 588 40 395 322 37 53% 55% 93% 

Figur 15. Avslutsform för samtliga aktualiseringar (andel) 
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Västra 

Hisingen  
1 243 909 205 722 494 153 58% 54% 75% 

Örgryte-

Härlanda  
641 528 65 380 291 48 59% 55% 74% 

Östra 

Göteborg  
1 260 1 180 120 750 736 95 60% 62% 79% 

Totalt 9 892 8 332 776 5 784 4 926 585 58% 59% 75% 

N = 19 000 

I genomsnitt leder 60 procent av anmälningarna till åtgärd, men det finns en stor 
spridning mellan olika stadsdelar. Högst ligger Angered, där 71 procent av 
anmälningarna ledde till ny eller pågående utredning, och lägst ligger Majorna-Linné, 
med 42 procent. Nedan visas utredningsgraden för anmälningar per stadsdel.  

Vilka typer av anmälningar utreds? 
Det var lika vanligt (57 %) att anmälningar som rörde pojkar respektive flickor ledde 
till ny utredning eller pågående ärende. Utredningsgraden i olika åldersgrupper 
varierade mellan 58 procent (ungdomar 12–16 år) och 61 procent (ungdomar 17–19 
år).  

N = 18 907 
 

Figur 16. Anmälningar som lett till ny/lagts till pågående ärende per stadsdel  
(antal och andel) 
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 N = 18 907 
 
De orsaker som oftast ledde till utredning av anmälningar var Våld inom familjen  
(85 %) och Fysiska/psykiska övergrepp (83 %). Däremot var det betydligt mindre 
andel av anmälningar som rörde Boendeproblem (31 %), Brottslighet hos den unge 
(44 %) och Missbruk och brottslighet hos vårdnadshavare (44 och 45 %) som ledde 
till utredning. 

Det var vanligast att vårdnadshavares eller anhörigas orosanmälningar ledde till 
utredning (se diagram 18 nedan). Bara runt hälften av anmälningar från 
privatpersoner utan nära relation till barnet ledde dock till utredning. ”Annan” i 
diagrammet står för anmälare som inte hör till någon av de övriga kategorierna.  

Figur 17. Anmälningar som lett till ny/befintlig utredning per orsak (antal och andel) 
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N = 18 907 

I diagram 19 nedan beskrivs könsskillnaderna i anmälningarnas utredningsgrad.  
Utredningsgraden för anmälningar är ungefär samma för båda könen. Undantagen 

är Hedersrelaterad problematik och Brottslighet hos barnet/den unge som i högre 
grad har utretts när det gäller pojkar. Samtidigt har Missbruk hos barnet och Brott av 
annan utretts i högre grad där anmälningarna gällde flickor. Stapelns storlek 
representerar utredningsgrad, det vill säga andel av anmälningar av denna orsak som 
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lett till nytt eller lagts till pågående ärende. Siffran beskriver antalet anmälningar av 
respektive orsak per kön. Orsaken LOB (Lagen om berusning) gäller bara ett enda 
ärende, vilket innebär att det finns för få exempel för att utredningsgraden ska ses 
som representativ för anmälningar med denna orsak.   
 

N= 18 188 

 
 
 

Figur 19. Anmälningar som lett till nytt/lagts till befintligt ärende per orsak och kön, andel 
och antal 
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Fördjupning: Barn och unga som blivit föremål för flera 
aktualiseringar 
Under 2019 blev 11 159 barn och unga 0–19 år föremål för dubbelt så många 
aktualiseringar. Det var dock en majoritet (59 %) som endast hade en aktualisering, 
29 procent hade 2–3 aktualiseringar, 10 procent hade 4–8 aktualiseringar och 1,6 
procent av barnen blev föremål för 9–33 aktualiseringar bara under år 2019. De 1,6 
procent av barnen som hade nio aktualiseringar eller mer stod för 10 procent av 
samtliga aktualiseringar.  
 
Figur 20. Antal aktualiseringar per individ i staden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns vissa skillnader mellan stadsdelarna i antal aktualiseringar per individ. 
Västra Hisingen är den stadsdel med lägst andel barn som haft 4 eller fler 
aktualiseringar (9 %), medan fler än 14 procent av barnen i Lundby har blivit 
aktualiserade 4 gånger eller fler under året.  
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I gruppen med en aktualisering var 55 procent pojkar och 45 procent flickor. 
Skillnaden mellan pojkar och flickor blir något större i gruppen som har 2–3 
aktualiseringar och ökar ytterligare i gruppen som har 4–8 aktualiseringar. I den 
grupp som har flest aktualiseringar (mellan 9 och 33) är skillnaden mellan pojkar och 
flickor betydligt mindre (51 % pojkar och 49 % flickor). 

 
Ju äldre barnen är desto större andel har fler aktualiseringar, vilket illustreras i 
diagram 23 nedan.  
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Figur 22. Andel aktualiseringar uppdelat per kön 
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Det finns också en skillnad i vilka aktualiseringsorsaker som är vanligast beroende på 
hur många aktualiseringar barnen har blivit föremål för. I diagrammet nedan visas 
andelen aktualiseringsorsaker uppdelat på hur många aktualiseringar barnet har. Där 
framgår att beteendeproblem är nästan fyra gånger vanligare i gruppen som har nio 
aktualiseringar eller fler jämfört med dem som har en aktualisering. Fysiska och 
psykiska övergrepp är däremot tre gånger vanligare bland dem som bara har en 
aktualisering, jämfört med de som har nio eller fler aktualiseringar.   
 

Figur 23. Andel aktualiseringar per orsak  

Figur 24. Andel aktualiseringsorsaker per antal aktualiseringar 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

1 akt 2-3 akt 4-8 akt 9 eller fler akt

24% 22% 18% 14%

34%
31% 31%

25%

30%
33% 36%

42%

11% 15% 15% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 akt 2-3 akt 4-8 akt 9 eller fler akt

17–19 år 

  

12–16 år 

   

6–11 år 

  

0–5 år 

  



   

41 (81) 

Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

 

Det skiljer också i vilken utsträckning som man inleder ny utredning, lägger till 
befintligt ärende eller lämnar aktualiseringen utan åtgärd. Som framgår i diagrammet 
nedan så är det få aktualiseringar som lämnas utan åtgärd för de barn som har nio 
eller fler aktualiseringar. De flesta av dessa barn är redan kända och har ett pågående 
ärende. I jämförelse lämnas majoriteten (57 %) av de aktualiseringar som gäller barn 
med en aktualisering utan åtgärd. 

 

Diagram 25. Utredningsgrad uppdelat på antal aktualiseringar per barn 

 

Under år 2019 var det 177 individer (1,6 % av alla barn som blir aktualiserade) som 
blev föremål för nio eller fler aktualiseringar. Av dem blev 36 barn aktualiserade 
mellan 15 och 33 gånger.  

De 177 barn som blev aktualiserade nio gånger eller fler blev sammantaget 
aktualiserade 2 177 gånger under 2019 (genomsnitt 12,3 aktualiseringar per barn). 
Barnen blev ofta föremål för anmälningar från ett tiotal olika aktörer under året och 
för olika orsaker. Det var ofta en blandning av orsaker relaterade till deras miljö och 
eget beteende, vilket visar på en komplex problematik.  

Efter dessa aktualiseringar inleddes utredningar vid 435 tillfällen, vilket innebär att 
barnen i snitt blev föremål för 2,5 utredningar under året. Det skilde sig dock mycket 
mellan barnen. De flesta (59 %) utreddes en eller två gånger. Tio av barnen blev 
utredda 6–8 gånger under året och sex av barnen blev inte utredda alls.  
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Figur 26. Antal inledda utredningar av aktualiseringar gällande barn som blivit föremål för 
nio eller fler aktualiseringar under året 

 

Fördjupning: Aktualiseringar relaterade till missbruk 
År 2019 inkom 3 234 aktualiseringar för barn och unga 0–19 år med missbruk som 
orsak. Det motsvarar 14 procent av det totala antalet aktualiseringar i staden.  

Missbruksärenden gäller både missbruk hos vårdnadshavare/närstående (vilket 
utgjorde cirka 77 % av ärendena), och missbruk hos ungdomen själv (23 %). Av 
aktualiseringarna gällande missbruk var cirka 92 procent orosanmälningar, och 
resterande ärenden ”information på annat sätt” eller ansökningar.  
Flest missbruksrelaterade ärenden inkom till Västra Hisingens och Askim-Frölunda-
Högsbos stadsdelsnämnder. Dessa två stadsdelar stod för en dryg fjärdedel av alla 
missbruksrelaterade aktualiseringar totalt. Om ärenden som gäller missbruk hos den 
unge skiljs ut är Angered och Askim-Frölunda-Högsbo de stadsdelar där flest 
aktualiseringar har inkommit. Dessa siffror ska dock analyseras med en viss 
försiktighet, eftersom ett mindre antal aktualiseringar sannolikt har felregistrerats 
(ärenden gällande barn 0–6 år med angiven orsak Missbruk hos barnet).  
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N= 3 234 

Flest aktualiseringar gällande missbruk hos 17–19-åringar gjordes i Angered, och flest 
gällande ungdomar 12–16 år i Askim-Frölunda-Högsbo. När det gäller missbruk hos 
den unge är pojkar överrepresenterade (65 % av alla ärenden). Aktualiseringar som 
gäller en vårdnadshavares missbruk är dock jämnt fördelade mellan könen. 
 
 

Fördjupning: Ensamkommande barn och ungdomar 
Under år 2019 anlände 65 ensamkommande asylsökande barn och unga till Göteborg 
och aktualiserades genom Migrationsverket. Totalt var det 22 flickor och 43 pojkar 
mellan 3 och 17 år (medelålder 14 år). Cirka hälften (32) av barnen blev föremål för 
en aktualisering till Social resursförvaltning, och de flesta övriga till Östra Göteborg 
(11) och Angered (8).  
 
Dessa barn och unga blev tillsammans föremål för 92 aktualiseringar, vilket innebär i 
snitt 1,4 aktualiseringar per barn. Det är betydligt lägre än genomsnittet (cirka 2 
aktualiseringar per person) bland barn och unga i staden totalt. Två tredjedelar av 
dem hade endast en aktualisering, och de övriga 32 procenten hade två eller tre 
aktualiseringar. Ingen hade fler än tre aktualiseringar under året. Detta skiljer sig 
också från övriga barn och unga där 12 procent blivit föremål för 4–33 
aktualiseringar under 2019 (se avsnittet om återaktualiseringar).  
 

Figur 27. Aktualiseringar med missbruk som orsak (antal)  
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Av aktualiseringarna som gällde ensamkommande var 75 procent anmälningar, 23 
procent information på annat sätt och 2 procent ansökningar. Av anmälningarna var 
den stora majoriteten (81 %) från Migrationsverket och gällde att den 
ensamkommande skulle placeras i Göteborg. De övriga anmälningarna 
kategoriserades som Övrigt (9 %), Beteendeproblem (2 %), Psykisk ohälsa (1 %) och 
Bristande omsorg (1 %).  
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Avslutande diskussion  
I den här kartläggningen av aktualiseringar till socialtjänsten gällande 
barn och unga 0–20 år under år 2019 redovisar vi resultat från Göteborgs 
tio stadsdelar. I följande kapitel sammanfattar vi och analyserar 
resultaten, jämför med tidigare studier och forskning och presenterar 
slutsatser. Rapporten visar, precis som föregående år, att den kraftiga 
ökningen av antalet aktualiseringar har planat ut i Göteborgs stad som 
helhet. Dessutom har antalet barn och unga som blev föremål för 
aktualiseringar minskat något från föregående år.  

I genomsnitt har antalet aktualiseringar ökat med tre procent under 2019 i jämförelse 
med 2018. Utvecklingen skiljer sig dock mycket mellan de olika stadsdelarna. Det är 
mängden anmälningar som driver den totala ökningen av aktualiseringarna, medan 
ansökningarna har minskat med en femtedel. Den utplaning av ökningstakten som 
sågs redan i rapporten för 2018 års data, håller i sig även år 2019. Denna förändring 
verkar inte vara en trend som gäller i andra regioner. I Gävleborgsregionen ökade 
aktualiseringarna med 15 procent mellan 2018 och 2019, och i Stockholm var 
ökningen 12 procent (Åsbrink, 2020; Stockholms stad, 2020). Däremot visar de 
rapporterna samma trend som i Göteborgsregionen med en ökad andel anmälningar 
och minskad andel ansökningar (ibid).  

En bidragande orsak till utplaningen av ökningstakten i Göteborg är att 
ansökningarna minskat. Det är svårt att veta vad detta beror på, men det är en trend 
som bestått under ett flertal år. Från andra rapporter vet vi att det finns en utbredd 
rädsla för socialtjänsten i många grupper, bland annat bland nyanlända, vilket kan 
bidra till en minskad vilja att ansöka om stöd (Olsson, 2020).  

Det minskade antalet ansökningar förklarar dock inte hela utplaningen, och det går 
inte att med säkerhet dra några slutsatser av vad utplaningen i Göteborg i övrigt 
beror på. En positiv ekonomisk utveckling med minskad arbetslöshet har varit tydlig 
de senaste åren, vilket kan vara en bidragande orsak. Om det har varit en viktig 
anledning till minskningen, så kan man vänta sig en uppgång av aktualiseringar 
under 2020, vilket kan vara bra att ha i åtanke inför kommande planering av 
verksamheten. Utplaningen skulle också kunna bero på att vård, skola och andra 
aktörer i högre utsträckning anmäler oro till socialtjänsten i de fall som är relevanta, 
och hänvisar till andra aktörer när det är lämpligt. Detta behöver dock undersökas i 
andra typer av studier.  

Trots att antalet aktualiseringar har ökat har andelen barn och unga 0–20 år i 
Göteborg som var berörda av en aktualisering till socialtjänsten minskat från 8,9 
procent av samtliga barn och unga år 2018 till 8,5 procent 2019. Andelen barn och 
unga som blir föremål för aktualisering skiljer sig mycket mellan stadsdelarna. I 
Angered och Östra Göteborg var det mer än var tionde person, 0–20 år, som blev 
föremål för aktualisering, medan det i Örgryte-Härlanda och Västra Göteborg var 
cirka hälften så många. Vad de stora skillnaderna beror på är inte helt klarlagt, men 
det är tydligt att stadsdelar med utbredda socioekonomiska svårigheter har en högre 
andel barn som blir föremål för aktualisering. Den skillnaden finns också i de andra 
storstäderna i Sverige (Stockholms stad, 2020; Socialstyrelsen, 2019a). Tidigare 
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forskning har pekat på orsaker som familjesituation, nära omgivning och omgivande 
samhälleliga strukturer inklusive socioekonomiska faktorer när det gäller risken att 
barn far illa (Sundell et al, 2007; Östberg, 2010). Det är dock viktigt att påpeka att 
bristande omsorg om barn förekommer i alla samhällsskikt, och att förekomsten av 
riskfaktorer kan leda till överrapportering och felaktiga misstankar om omsorgsbrist 
där den inte existerar (Isaksson & Olsson, 2019). Det kan alltså förekomma både risk 
för under- och överrapportering i alla stadsdelar. I en del områden kan 
underrapportering förekomma beroende på en tillvänjning av förhållanden som i 
andra områden skulle leda till anmälan. Det kan också finnas en underrapportering i 
mer välbeställda stadsdelar där kontakt med socialtjänsten ligger långt från vad man 
förväntar sig.  

Att fortsätta arbeta aktivt med att minska klyftorna mellan stadsdelarna på ett 
generellt plan, är ett sätt att utjämna skillnaderna i Göteborgs stad så att barn får 
goda levnadsvillkor oavsett var de bor. Det behövs dock också mer kunskap om vad 
som driver mängden orosanmälningar. Socialstyrelsen (2019a) menar att det krävs 
en annan materialinsamling och fördjupad analys för att närma sig frågan om varför 
anmälningarna är fler i socioekonomiskt utsatta områden. De anser att det i framtida 
studier av samband mellan anmälningar och socioekonomi finns anledning att 
fundera över frågor som exempelvis anmälningsbenägenhet, tillgång till stöd och 
öppenvård, samt förekomst och omfattning av både preventivt arbete och samverkan 
mellan socialtjänsten och andra huvudmän.  

Även bedömningar om huruvida utredning av ärenden behövs skiljer sig mellan 
stadsdelar. Efter en förhandsbedömning beslutas om aktualiseringen ska leda till att 
utredning inleds, läggs till ett befintligt ärende eller avslutas utan åtgärd. När det 
gäller ansökningar och begäran om yttrande så inleds i stort sett alltid utredning 
(eller läggs till befintligt ärende). Vad gäller anmälningar så lämnas däremot i 
genomsnitt fyra av tio utan åtgärd. I Angered är det tre av tio anmälningar som 
lämnas utan åtgärd medan det är dubbelt så vanligt att lämna anmälningar utan 
åtgärd i Majorna-Linné. Det är också stora skillnader i utredningsgrad beroende på 
anmälningsorsak. Den vanligaste orsaken till orosanmälan är våld i familjen och de 
anmälningarna leder till åtgärd i de allra flesta ärenden (85 %). Den näst vanligaste 
orsaken till anmälan är missbruk hos vårdnadshavare eller närstående och den 
lämnas utan åtgärd i en majoritet av ärendena (56 %). En förklaring som lyfts av 
stadsdelsförvaltningarna är att det kan röra missbruk hos en förälder som barnet inte 
bor hos. Det går dock inte att utesluta att med en så pass låg utredningsgrad finns det 
en risk att vissa familjer som skulle behövt stöd inte får det i tid.  

Med så stora skillnader i utredningsgrad finns en risk att en del av skillnaderna 
beror på olika arbetssätt och bedömningar i stadsdelarna. Det innebär också att det 
spelar stor roll vilken orsak till anmälan som i systemet anges vara den huvudsakliga 
orsaken. Vid en analys av hur stor andel av barnen som får flera aktualiseringar 
under året, se nedan, hade Majorna-Linné inte en högre andel återaktualiserade barn 
än andra stadsdelar, vilket kan indikera att man i en lika hög grad som andra 
stadsdelar har utrett de barn som var i behov av utredning.  

Eftersom anmälningar ska göras redan vid misstanke om att barn far illa så är det 
inte lämpligt eller möjligt att utreda alla anmälningar (Socialstyrelsen 2019a). 
Samtidigt har IVO i sina granskningar visat att det finns fall som borde ha blivit 
utredda men inte har blivit det, exempelvis anmälningar som rör våld (IVO, 2014). 
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Kraven på socialtjänstens bedömningar är stora och konsekvenserna för barn kan bli 
mycket allvarliga om verksamheten brister. Socialstyrelsen konstaterar därför vikten 
av att en individuell bedömning sker vid varje enskild anmälan (Socialstyrelsen, 
2019a). Eftersom Göteborg har stora skillnader i utredningsgrad beroende på 
anmälningsorsak och mellan stadsdelar vore det önskvärt med en fördjupad studie av 
ärenden för att säkerställa att skillnaderna är relevanta och att det inte innebär att får 
många eller för få barn blir föremål för utredning.  

I genomsnitt blev varje barn föremål för aktualisering vid två tillfällen under år 
2019. Det skiljer dock mycket mellan olika barn. Av de barn som blev föremål för 
aktualisering så fick sex av tio endast en aktualisering under året, medan de övriga 
hade 2–33 aktualiseringar under 2019. En liten andel av barnen (1,6 %) var föremål 
för en tiondel av samtliga aktualiseringar. Hos de som blev aktualiserade nio gånger 
eller fler kom aktualiseringarna, som främst bestod av anmälningar, från upp till tio 
olika aktörer, och orsakerna till orosanmälningar och ansökningar var ett flertal. 
Detta visar att dessa barn och unga är en grupp med en svår och komplex 
problematik där många aktörer signalerar oro under året. Mycket resurser läggs 
också på dessa barn som i snitt blir utredda 2,5 gång under året. Även detta område 
skulle vara värdefullt att studera närmare, för att undersöka om dessa barn och unga 
kan identifieras och få stöd i ett tidigare skede.  

Slutsatser 
Resultaten i studien visar att det fortfarande är en betydande andel av alla barn och 
unga i Göteborg som blir föremål för aktualisering under ett år, samtidigt som det är 
allt färre som ansöker om stöd. Det finns också många barn och unga som blir 
föremål för flera orosanmälningar under ett år, och anmälningarna kommer från 
flera olika aktörer, vilket visar på att det finns en stor oro runt dessa barn och unga. 
För att säkerställa att barn kan få trygga och goda levnadsförhållanden så finns det 
behov av förebyggande arbete och tidiga insatser, vilket också lyfts i den statliga 
offentliga utredningen med förslag till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Utredarna 
anser också att det är viktigt att andelen insatser som ges utan behovsprövning ökar. 
För att nå individer som annars är svåra att nå måste socialtjänsten kunna erbjuda 
insatser på ett sätt som ur den enskildes perspektiv är attraktivt och tillgängligt. Det 
är därför viktigt att kommunen planerar sina insatser för enskilda. Utgångspunkten 
bör vara att hjälpen ska vara tillgänglig när den enskilde vill ta del av den. Genom 
lättillgängliga insatser och låga trösklar kan individers egna initiativ tas till vara när 
motivationen finns där (ibid). Resultaten i vår studie stöder dessa slutsatser.   

I förslaget till ny socialtjänstlag skriver utredarna att kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande bör följas upp, utvecklas och säkras (ibid). 
Socialstyrelsen (2019a) beskriver också behovet av att regelbundet följa upp 
aktualiseringar gällande barn för att kunna följa utvecklingen över tid. Utifrån 
resultaten från denna studie rekommenderar vi att fortsätta följa upp 
aktualiseringarna- Vi rekommenderar dessutom att genomföra kvalitativa studier för 
att genomföra fördjupade analyser av de barn och unga som blir aktualiserade, vad 
skillnader i utredningsgrad och antal aktualiseringar beror på, vilka insatser som 
sedan sätts in för dessa barn och vad resultaten för dem blir. Det är också viktigt att 
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undersöka i vilken grad barnen är delaktiga i processen och hur delaktighet kan 
främja resultat av insatser.   

Liksom tidigare år finns det stora skillnader mellan stadsdelarna när det gäller i 
vilken utsträckning barn och unga blir föremål för aktualiseringar. Detta indikerar att 
det fortsatt finns stort behov av strukturellt förebyggande arbete i stadsdelarna för att 
minska skillnaderna i levnadsvillkor, och av samverkan inom kommunen för att 
säkerställa likvärdiga bedömningar. 
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Bilaga 1. Anmälningar i 
stadsdelarna 
Här redovisas stadsdelsspecifika data som gäller anmälningar på en mer detaljerad 
nivå. För varje stadsdel redovisas orsaker till anmälningar 2018 för barn och unga 0-
20 år respektive 2019 för barn och unga 0-19 år, orsaker jämfört med staden som 
helhet, orsaker uppdelat på kön, samt vem anmälningarna inkommit ifrån. 
Diagrammen visar på olika aspekter av anmälningar eftersom det är denna typ av 
aktualisering som representanter från stadsdelarna har önskat en fördjupad bild av. 
Ifall även 20-åringarna hade varit med i analyserna för år 2019 hade det varit 
ytterligare 65 anmälningar, vilket innebär 19 065 istället för nuvarande 19 000 
anmälningar (en skillnad på 0,3%).  

I diagram som jämför stadsdelen och staden ska staplarnas storlek förstås som 
andelen av helheten. Därför kan en stapel som till exempel visar andelen 
anmälningar av orsaken ”Övrigt” vara lika stor när den gäller Angered som Göteborg. 
Det innebär att orsaken Övrigt utgör cirka tio procent av alla anmälningar i 
stadsdelen respektive staden. Detta trots att antalet, som visas i siffror, är betydligt 
större i staden som helhet.  
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Angereds stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019  

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Anmälningsorsaker i Angered respektive Göteborg totalt, antal och andel 

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 
Antal anmälningar per typ av anmälare 
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Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning 
 

 
Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019  

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Anmälningsorsaker i Askim-Frölunda-Högsbo respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

 

Antal anmälningar per typ av anmälare  
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Centrums stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019 

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Anmälningsorsaker i Centrum respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Könsfördelning per anmälningsorsak, andel och antal 

Exklusive okänt kön 
 
Antal anmälningar per typ av anmälare 
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Lundby stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019 

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Anmälningsorsaker i Lundby respektive staden totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

Antal anmälningar per typ av anmälare 
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Majorna-Linné stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019 

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Anmälningsorsaker i Majorna-Linné respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

Antal anmälningar per typ av anmälare 
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Norra Hisingens stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019 

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Anmälningsorsaker i Norra Hisingen respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

Antal anmälningar per typ av anmälare 
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019 

 
 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Anmälningsorsaker i Västra Göteborg respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

Antal anmälningar per typ av anmälare 

43 61
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66

85

230
323

402

Övriga vårdgivare Övriga

Annan kommun/SDF/socialtjänst Privatperson

Anhörig/närstående Andra myndigheter/domstol/åklagare

Hälso- och sjukvård Skola och skolbarnomsorg

Polis

67

7

82

8

88

22

60

2

24

82

22

43

48

1

20

117

47

24

10

61

13
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3
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30
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019  

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Anmälningsorsaker i Västra Hisingen respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
 

 

 

 



   

75 (81) 

Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

Antal anmälningar per typ av anmälare 

103
8

124
12

157
27

82
1

0
44

140
29

54
68

3
102

136
153

46
13

95
25

47
18

72
13

1
19

164
30

44
60

4
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Relationsproblem
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Pojkar Flickor

44 46
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672
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019  

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Anmälningsorsaker i Västra Hisingen respektive Göteborg totalt, antal och andel  

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

 

Antal anmälningar per typ av anmälare 

46 48
37

73

92
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271

241

Övriga vårdgivare Övriga

Annan kommun/SDF/socialtjänst Privatperson

Anhörig/närstående Andra myndigheter/domstol/åklagare

Hälso- och sjukvård Skola och skolbarnomsorg

Polis

34

25

67

9

43
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30
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22
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2

40
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52
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning 
 

Anmälningsorsaker 2018 respektive 2019 

 
OBS: Det totala antalet anmälningar för 2018 är mindre än antalet 2019. Staplarnas storlek står för 
andelen av anmälningar totalt för respektive år, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för olika 
antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Anmälningsorsaker i Östra Göteborg respektive Göteborg totalt, antal och andel 

 
OBS: Staplar redovisar andelen av anmälningar totalt, vilket gör att staplar av samma storlek kan stå för 
olika antal anmälningar.  
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Aktualiseringar i Göteborgs stad 2019 

Könsfördelning per anmälningsorsak 

Exklusive okänt kön 
 

Antal anmälningar per typ av anmälare 

87 56
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Anhörig/närstående Andra myndigheter/domstol/åklagare

Hälso- och sjukvård Skola och skolbarnomsorg

Polis
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