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Sammanfattning 
Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har sedan 2018 följt 
upp aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård i 
Göteborgs stad. Denna rapport analyserar de aktualiseringar som inkom under 2020. 
Under året gjordes totalt 25 354 aktualiseringar rörande barn och unga 0 till 20 år i 
Göteborgs stad. Det är en ökning med 9,6 procent jämfört med 2019. 
Aktualiseringarna rörde 13 130 barn och unga. Det motsvarar 9,8 procent av samtliga 
barn och unga 0–20 år.  

Aktualiseringarna bestod till 81,5 procent av anmälningar, den näst vanligaste 
aktualiseringstypen var ansökningar (6,5 procent). Anmälningarna ökade med 8,3 
procent mellan 2019 och 2020. Det är en betydligt kraftigare ökning än under de två 
föregående åren och den ligger i linje med ökningstakten i andra regioner. 

Totalt sett var andelen aktualiseringar som rör pojkar 51 procent, flickor 44 procent 
och okänt kön 6 procent. Skillnaderna mellan könen minskar för varje år. De flesta 
aktualiseringar (37 procent) rör barn i åldern 13–17 år.  

Vem som står för de flesta aktualiseringarna skiljer sig åt beroende på 
aktualiseringstyp. Polisen, skolan och hälso- och sjukvården står exempelvis för de 
flesta av anmälningarna medan anhöriga och barnet eller den unge själv står för de 
flesta av ansökningarna. 

Den vanligaste orsaken till aktualisering i Göteborgs stad 2020 var våld inom 
familjen (13 procent). Därefter kom missbruk hos vårdnadshavare eller närstående 
(10 procent), bristande omsorg (10 procent), beteendeproblem hos barnet eller den 
unge (7 procent) och relationsproblem (7 procent). De orsaker som ökat mest från 
2019 till 2020 är bristande omsorg, beteendeproblem hos barnet och brottslighet hos 
barnet.  

Av samtliga aktualiseringar ledde 33 procent till att en ny utredning startade. I 31 
procent av fallen tillfördes aktualiseringen till ett pågående ärende eller utredning 
och i 36 procent av fallen lämnades aktualiseringen utan vidare åtgärd. Det skiljer 
dock mellan de olika aktualiseringstyperna. I enlighet med lagkraven lämnas ingen 
ansökan utan åtgärd och i stort sett alla begäran om yttrande eller upplysning 
hanterades också. Vad gäller anmälningarna så lämnades 39 procent utan åtgärd. 

Studien visar att det inte finns några tydliga effekter av pandemin vad gäller 
aktualiseringar av barn och unga i Göteborg under 2020. Det är dock troligt att 
effekter av pandemin kommer att visa sig längre fram, framför allt eftersom den 
inneburit att redan utsatta grupper fått en ännu mer ansträngd ekonomisk situation. 
Denna och andra studier har visat att det redan finns stora ojämlikheter mellan 
storstädernas olika områden. Pandemin har ytterligare vidgat inkomstskillnaderna, 
och det är viktigt att arbeta för att detta i sin tur inte ytterligare vidgar skillnaderna i 
barns levnadsvillkor.  

En förutsättning för att kunna följa utvecklingen och kunna fokusera arbetet där 
det behövs bäst är kontinuerlig och systematisk uppföljning, analys och planering av 
verksamheten. Det är också viktigt att studier genomförs som analyserar vad som 
sker efter aktualiseringsfasen, det vill säga i utrednings-, insats- och 
uppföljningsfaserna. Först då kommer det bli möjligt att veta om insatser som 
erbjuds tas emot, är behovsanpassade och leder till önskat resultat.  
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Inledning 
Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har 
sedan år 2018 följt upp aktualiseringar1 som inkommit till socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård i Göteborgs stad. Denna rapport analyserar de 
aktualiseringar som inkom till socialtjänstens barn- och ungdomsvård 
rörande barn och unga i Göteborg under år 2020. 

I uppdraget ingår att analysera aktualiseringsstatistiken på stadsdelsnivå, vilket 
redovisas i denna rapport. Dessutom ingår det i uppdraget att FoU i Väst ger stöd till 
stadsområdena i Göteborg att reflektera kring resultaten för att främja 
verksamhetsutvecklingen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Den delen av 
uppdraget redovisas inte i denna rapport då detta kommer att ske under hösten 2021. 

Fil. dr Jeanette Olsson, forskare vid FoU i Väst, har haft det övergripande ansvaret 
för projektplanering, analys av material och sammanställning av rapporten. Malin 
Isaksson, forskningsassistent vid FoU i Väst har kodat materialet, samt deltagit i 
färdigställandet av rapporten.  

Övergripande syfte 
Projektets syfte var att fördjupa förståelsen om inkomna aktualiseringar till 
socialtjänstens barn- och unga enheter under 2020, och att genom analysstöd bidra 
till socialtjänstens användning av resultatet. 

Aktualiseringsstudie 
Målsättningen med aktualiseringsstudien var att analysera och bearbeta Göteborgs 
stads verksamhetsstatisk för att besvara följande frågeställningar:  

− Hur många aktualiseringar till socialtjänsten har gjorts, gällande barn och 
unga 0–20 år, under 2020? 

− 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? 

− Hur har coronapandemin påverkat aktualiseringarna under 2020? 

 
1 Aktivitet som initierar processen hos nämnden, genom ansökan/begäran från enskild, anmälan eller 
information på annat sätt. 
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Analysstöd 
Målsättningen är att genomföra fyra seminarier i Göteborgs stadsområden under 
hösten 2021 för att reflektera över hur resultaten kan användas i 
verksamhetsutvecklingen. Göteborg har omorganiserat sig och är från 2021 uppdelat 
i fyra stadsområden i stället för som tidigare i tio stadsdelar. Det kommer vara ett 
seminarium i varje stadsområde där resultaten från de tidigare stadsdelarna som nu 
ingår i stadsområdet kommer att jämföras och analyseras. Jeanette Olsson kommer 
att leda seminarierna.  

Disposition och läsanvisning 
Efter denna inledning följer ett kapitel som ger en översikt över utvecklingen av 
aktualiseringar nationellt och eventuella effekter av coronapandemin. 

Efter det följer ett metodkapitel, där vi beskriver hur insamling och analys har gått 
till.  

I resultatkapitlet presenteras sedan resultaten för 2020 års data. Det börjar med en 
analys av aktualiseringarna uppdelad på de olika typerna av aktualiseringar, vem som 
aktualiserar, orsaker, samt avslutstyp. Därefter följer ett avsnitt om hur många barn 
som blivit aktualiserade. Efter det kommer fördjupade avsnitt kring anmälningar och 
ansökningar, samt kring aktualiseringar från polisen, skolan och hälso- och 
sjukvården. I samtliga avsnitt görs jämförelser mellan stadsdelar och med tidigare år. 
Där inget annat anges gäller resultatet 2020 års siffror och samtliga stadsdelar, 
inklusive aktualiseringar till Social resursförvaltning i Göteborgs stad. Efter det 
beskrivs resultaten av fördjupade analyser av aktualiseringar från polisen, skolan 
samt hälso- och sjukvården. 

Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion med slutsatser och 
rekommendationer. 
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Aktualiseringar gällande barn och 
ungdomar i Sverige 
Flera studier har visat att aktualiseringarna, och framför allt 
anmälningarna, gällande barn och unga har ökat kraftigt under det 
senaste decenniet (Socialstyrelsen, 2019; Isaksson & Olsson, 2020; 
Åsberg, 2020). I det här kapitlet beskrivs aktualiseringar till socialtjänsten 
gällande barn och unga i Sverige under 2020. 

Orsakerna till den kraftiga ökningen tros vara flera. 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 (Isaksson & Olsson, 2019). 
Dessutom förefaller kunskapen om anmälningsplikt och barns rättigheter ha stärkts 
också hos allmänheten, och även samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer 
(Stockholm stad, 2021). Den kraftiga ökningen på över tio procent årligen har fortsatt 
i de andra regioner som följer upp antalet aktualiseringar, medan den årliga 
ökningstakten i Göteborg under 2018 och 2019 låg på några få procent (Isaksson & 
Olsson, 2020; Åsbrink, 2020; Stockholms stad 2020). 

Pandemins effekter för barn och unga 
År 2020 präglades mycket av pandemin och en viktig fråga har varit att se om, och i 
så fall på vilka sätt, som pandemin har påverkat aktualiseringarna av barn och unga 
till socialtjänsten. Det fanns en oro inom socialtjänsten för hur pandemin och dess 
konsekvenser skulle påverka barn och familjer. Framför allt gällde oron barn som 
redan levde i utsatthet och i svåra hemsituationer. Det fanns också en oro för att 
pandemin skulle ge strukturella effekter som arbetslöshet och ökade ekonomiska 
svårigheter för familjer. Ytterligare ett orosmoment handlade om att pandemin skulle 
föra med sig ökat missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar som i sin tur skulle 
kunna leda till ökade brister när det gäller omsorg och ökat våld i familjen 
(Socialstyrelsen 2021; Stockholm stad, 2021). 

Utvecklingen av anmälningar gällande barn och unga under 2020 
Ett flertal studier har beskrivit utvecklingen under 2020. Socialstyrelsen genomförde 
en studie där de tillfrågade 56 kommuner och stadsdelar runt om i Sverige hur 
anmälningar gällande barn 0–17 år hade förändrats från år 2019 till 2020 
(Socialstyrelsen, 2021). Resultatet visade att anmälningarna ökade med ungefär fem 
procent i de medverkande kommunerna men att det fanns stora lokala variationer, 
från en minskning med över 20 procent i vissa kommuner till en ökning på över 20 
procent i andra kommuner.  Ökningen under 2020 låg i linje med tidigare års 
ökningar. Socialtjänsten såg generellt sett andra orsaker till ökningen än pandemin. I 
Stockholms stad ökade antalet anmälningar gällande barn och unga 0–20 år med 
nästan 10 procent under 2020 jämfört med 2019, vilket var en något lägre ökning än 
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året innan (Stockholm stad, 2021). I Gävleborgsregionen ökade anmälningarna 
rörande barn och unga med 8 procent, vilket också var lägre än ökningen året innan 
(Åsbrink, 2020). Varken i Stockholm eller Gävleborg sågs några tydliga direkta 
effekter av pandemin. Ökningstakten, både vad gäller de som anmäler och orsakerna 
till anmälan, var densamma som tidigare år. Vare sig varifrån anmälningarna 
kommer eller vilka orsakerna till anmälningarna är hade förändrats på grund av 
pandemin (Socialstyrelsen 2021; Stockholm stad 2021; Åsbrink, 2021). 

Under våren 2020 inkom en del anmälningar rörande frånvaro från skolan som var 
relaterade till pandemin, men över lag ökade inte andelen anmälningar från skolan 
under 2020 (Socialstyrelsen, 2021). 

Effekter av pandemin som påverkar barns livsvillkor 
Det fanns också förändringar gällande aktualiseringar under det sista året som 
indirekt kan bero på pandemin, samt förändringar i barns livsvillkor som på sikt kan 
ge effekter på barns utsatthet och i förlängningen kan komma att påverka 
aktualiseringarna till socialtjänsten. 

Socialstyrelsens rapport som undersökte förändringar i fråga om anmälningar 
gällande barn, visade att det var en tydlig tendens att anmälningar som rör ungdomar 
som bråkar, tar droger eller begår brott ökat. Det handlar om anmälningar från 
skolan om bråk eller normbrytande beteende eller från polisen om anmälningar som 
gäller allt från stökiga ungdomsgäng till grovt kriminellt beteende. Ökningen hade 
skett även tidigare år och kommunerna ansåg inte att det var en direkt effekt av 
pandemin, men den skulle indirekt ha kunnat påverka genom att olika 
fritidsaktiviteter stängde ner (Socialstyrelsen, 2021). 

Barn och ungdomar som hade kontakt med socialtjänsten blev i en studie 
intervjuade om sina erfarenheter och de som haft distansundervisning beskrev att det 
var svårt med isoleringen även om vissa av dem upplevde att det var lättare att jobba 
strukturerat med skolarbetet på distans. De beskrev också att samtalskontakt med 
kurator eller psykolog ofta hade pausats under pandemin (Engwall, 2020). 

Länsstyrelserna har undersökt läget och kommunernas åtgärder för att förebygga 
social problematik och utsatthet med anledning av covid-19 (Länsstyrelsen Halland, 
2020). Deras slutsatser är att redan utsatta familjer är ännu mer utsatta nu på grund 
av varsel och uppsägningar. Den psykiska ohälsan har ökat, men inte så kraftigt som 
befarats. Rapporten visar också att socioekonomi är en tydlig faktor som bidrar till 
särskild utsatthet och ohälsa. Skatteverket (2021) har också konstaterat att pandemin 
har ökat inkomstskillnaderna och att minskade löner och arbetslöshet främst har 
drabbat de med de lägsta inkomsterna. 

Det finns en farhåga att de synliga effekterna av konsekvenserna av 
coronapandemin kan komma att dröja och att de kommer påverka socialtjänstens 
verksamhet framöver (Länsstyrelsen Halland, 2020). Även Vård- och omsorgsanalys 
anser att det finns en betydande risk för ökad social utsatthet och därmed större 
behov av stöd från individ- och familjeomsorgen under det kommande året (Vård- 
och omsorgsanalys, 2021). 
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Socialtjänstens arbete under pandemin 
Vård- och omsorgsanalys (2021) fick i uppdrag av regeringen att analysera vilka 
konsekvenser som coronapandemin fått hittills och vilka konsekvenser som kan 
väntas på ett års sikt för verksamheter inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. Deras slutsatser var att arbetsformerna hade ändrats under 
pandemin, främst genom ökad digitalisering. 

Socialstyrelsen (2021) såg i sin studie att socialtjänsten hade lyckats att 
upprätthålla arbetet med förhandsbedömningar. Däremot bedömde de att barns 
delaktighet under förhandsbedömningarna hade minskat på grund av färre fysiska 
träffar (Socialstyrelsen, 2021). 

Även en studie från FOU Nordväst (Engwall, 2020) visar att effekterna av 
pandemin har blivit mindre än befarat och att socialtjänstens barn och unga-
verksamheter uppfattade att de hade klarat av att upprätthålla arbetet med god 
kvalitet. 

Stockholms stad (2021) har också undersökt hur pandemin har påverkat arbetet 
inom socialtjänstens barn och unga-verksamheter. Rapportens slutsatser är att 
pandemin kan ha påverkat kvaliteten genom att uppföljningen i större utsträckning 
skett via telefon. Kontinuiteten och möjligheten att genomföra bra samtal och möten 
har påverkats negativt av pandemin. Dessutom har samverkan med andra aktörer 
också försvårats, bland annat på grund av svårigheter att mötas fysiskt och skilda 
digitala lösningar (Stockholms stad, 2021). 

Vård- och omsorgsanalys (2021) bedömer att det är sannolikt att behovet av stöd 
från socialtjänsten på sikt kommer att öka särskilt i grupper och områden som redan 
är utsatta. De anser också att detta i sin tur kan komma att minska resurserna att 
arbeta med förebyggande och tidiga insatser. Deras rekommendationer är därför att 
kommunerna bör planera för ökad utsatthet och arbeta förebyggande. 

Behovet av att arbeta förebyggande och med tidiga insatser har också lyfts i den 
statliga offentliga utredningen med förslag till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Där 
pekas också på vikten av att andelen insatser som ges utan behovsprövning ökar, 
samt att insatser som erbjuds bör vara attraktiva och tillgängliga för de enskilda. 

Behov av systematisk uppföljning och analys 
I förslaget till ny socialtjänstlag skriver utredarna att kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande bör följas upp, utvecklas och säkras (SOU 2020:47). 
Socialstyrelsen (2019) beskriver också behovet av att regelbundet följa upp 
aktualiseringar gällande barn för att kunna följa utvecklingen över tid. 

Pandemin har ytterligare visat på behoven av att stärka tillgången till statistik om 
socialtjänstens verksamheter och de problem som följer av brist på tillgång till data 
om individ- och familjeomsorgens verksamheter. Dessutom har pandemin visat på 
behovet av att kunna genomföra behovsanalyser och planera framåt (Vård- och 
omsorgsanalys, 2021).  
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Metod 
Resultaten i denna rapport bygger på den data från Göteborgs stads 
verksamhetssystem om aktualiseringar rörande barn och unga 0–20 år 
som gjordes under 2020. Informationen skickades anonymiserad till FoU i 
Väst som sedan kodade och analyserade informationen. I detta avsnitt 
beskrivs metodiken. 

De variabler som analyserats är barnets eller den unges kön och ålder, till vilken 
stadsdel som aktualiseringen gjorts, vilken typ av aktualisering det gäller, vem som 
aktualiserat, orsaken till aktualiseringen samt avslutstypen, det vill säga om beslutet 
blev att inleda en utredning, koppla aktualiseringen till ett befintligt ärende eller inte 
inleda utredning. Data från stadens verksamhetssystem har bearbetats, slagits 
samman och kodats om till de svarsalternativ som valdes ut av 2018 års arbetsgrupp 
med kommunrepresentanter, för att möjliggöra uppföljning över tid. 

Socialtjänstens verksamhetssystem 
Göteborgs stad använder sig av verksamhetssystemet Treserva. I systemet registreras 
ovanstående variabler under aktualiseringsfasen. Informationen har tagits ur 
systemet, anonymiserats och sedan skickats till FoU i Väst i form av ett Excel-
dokument. Uttaget skedde i början av februari 2021 för att så långt som möjligt 
försäkra sig om att alla aktualiseringar under 2020 var med i statistikuttaget. 

Vid årets uttag har vi ett mer heltäckande underlag än tidigare vad gäller antal barn 
som blivit aktualiserade, vilket gör att uppskattningen om andelen barn som blivit 
föremål för aktualisering är mer exakt än tidigare år. Tidigare år var antalet barn 
något underrapporterat, vilket också beskrevs i förra årets rapport (Isaksson & 
Olsson, 2020, rev. 2021). I resultatdelen beskrivs dessa skillnader mer i detalj och 
vilken effekt de har på resultatredovisningen. 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. Det går inte att utläsa av den aktualiseringsdata som FoU i Väst tar del av hur 
många individer som blivit föremål för aktualiseringar i flera olika stadsdelar. 

Andra svårigheter vid analyser av statistiken gäller orsakskoderna där 
socialsekreterarna endast kan koda en orsak till aktualiseringen, även om det i många 
fall kan vara komplexa ärenden med flera orsaker till aktualiseringen. Bedömningen 
av orsaken görs också utifrån den begränsade kunskap som den som aktualiserar har 
om barnet eller den unges svårigheter. Dessutom har det funnits många 
svarsalternativ för socialsekreterarna att välja på och ingen manual som säger hur de 
ska användas, vilket kan tänkas leda till att olika socialsekreterare väljer att hantera 
svarsalternativen på olika sätt. 
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Avgränsningar 
Samtliga stadsdelar i Göteborg deltog i studien. Aktualiseringar som skett till Social 
resursförvaltning ingår också i materialet som beskriver det totala antalet 
aktualiseringar. Däremot särredovisas de inte i de tabeller och diagram som redovisar 
data per stadsdel. I år gäller det 121 aktualiseringar vilket motsvarar en halv procent 
av samtliga aktualiseringar. 

På samma sätt som i tidigare rapporter har aktualiseringar som berör ankomst av 
ensamkommande barn till kommunen inte tagits med i analysen. För 2020 var det 57 
aktualiseringar som rörde 54 unika barn. En anledning till att de räknats bort och 
analyserats separat är för att antalet barn som ankommer har varierat kraftigt under 
de sista åren. Därmed är det svårt att urskilja trender i ökning av andra typer av 
aktualiseringar. Under de sista åren har antalet ensamkommande barn som 
ankommer till Göteborg minskat. Jämfört med år 2019 då 67 ensamkommande barn 
anlände, har antalet minskat med 19 procent. 

Analys 
Datamaterialet kodades först utifrån de svarsalternativ som fastställdes 2018 av 
arbetsgruppen där representanter från kommunen deltog, och överfördes därefter 
från Excel till statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics 25), där uni- och 
bivariata analyser genomförts. 

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 med att slå ihop 
svarsalternativ är förlusten av nyanser som kan vara intressanta på verksamhetsnivå. 

I Göteborgs verksamhetssystem har 20 olika kategorier använts för att beskriva 
olika typer av aktualisering. 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.  
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Begreppslista 
De variabler som analyseras i denna rapport är de som tillhör aktualiseringsfasen. De 
begrepp som används i rapporten, se nedan, är hämtade från Socialstyrelsens 
informationsstruktur2 och termbank3. 

• 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 

Det finns följande aktualiseringstyper:  
- Anmälan: Anmälan till socialnämnd om att socialnämnden kan behöva 

ingripa till ett barns skydd. 
- Ansökan om bistånd: Begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt 

socialtjänstlagen. 
- Begäran om upplysning eller yttrande: Begäran från annan myndighet om 

upplysning eller yttrande.  
- Information på annat sätt: Aktualisering genom information på annat sätt 

än genom en anmälan, ansökan eller begäran, om en omständighet som 
kan föranleda 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.  

 
2 https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/models  
3 https://termbank.socialstyrelsen.se/  

https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/models
https://termbank.socialstyrelsen.se/
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Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultaten av analyser vad gäller 
aktualiseringstyper, vilka barn som blir föremål för aktualiseringar, vem 
som aktualiserar, orsakerna till aktualiseringar samt om de leder till 
åtgärd. Därefter redovisas fördjupade analyser av aktualiseringar som 
gjorts av polisen, skolan och hälso- och sjukvården. 

Aktualiseringar 
I det här avsnittet beskrivs aktualiseringarna uppdelade på aktualiseringstyper, 
stadsdelarna, kön, ålder, orsaker, vem som aktualiserar och avslutstyp. Dessutom 
beskrivs förändringar över tid. 

I Göteborg fanns det 2020 totalt 133 447 barn och ungdomar 0–20 år. Under år 
2020 gjordes totalt 25 354 aktualiseringar rörande barn och unga 0 till 20 år. Det är 
en ökning av antalet aktualiseringar i Göteborgs stad med 9,6 procent jämfört med 
2019. 

Aktualiseringstyper 
Aktualiseringarna bestod till 81,5 procent av anmälningar och 6,5 procent av 
ansökningar, se diagram 1. Detta innebär att andelen av anmälningar respektive 
ansökningar minskat något medan information på annat sätt och övrigt har ökat 
något jämfört med året innan. I kategorin övrigt ingår aktualiseringstyper som 
inkommen dom/handling, konsultation och överflyttning av ärende. 

I diagram 2 syns den förändring i antal som skett vad gäller de olika 
aktualiseringstyperna från 2018 till 2020. Där framgår att anmälningarna har ökat 
med 8,3 procent från 2019 till 2020. Ansökningarna har ökat med 4,8 procent och de 
övriga aktualiseringstyperna sammanlagt har ökat med 22 procent. 

Anmälan
81,5%

Ansökan
6,5%

Begäran om yttrande/upplysning
3,7%

Information på 
annat sätt

6,3%

Övrigt
2,1%

Diagram 1. Aktualiseringstyper, andel  
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Aktualiseringar i stadsdelarna 
Samtliga stadsdelar såg en kraftig ökning av aktualiseringar från 2014 till 2017. 
Därefter avstannade ökningstakten i de flesta stadsdelar under 2018 och 2019, för att 
under 2020 återigen öka mer igen. I Angered och Centrum skedde en liten minskning 
av antalet aktualiseringar 2020 jämfört med 2019. 

Det skiljer en hel del mellan stadsdelarna vad gäller aktualiseringstyper, se tabell 1. 
Endast 67,2 procent av aktualiseringarna i Centrum bestod av anmälningar, medan 
nästan 88,6 procent i Angered gjorde det. Andelen som bestod av ansökningar var 
lägst på Västra Hisingen (4,5 %) och högst i Örgryte-Härlanda (8,1 %). Även vad 
gäller de övriga aktualiseringstyperna så skiljer sig andelen mycket mellan 
stadsdelarna. Centrum och Majorna-Linné har en betydligt högre andel ”övrigt” än de 
andra stadsdelarna. Det beror på att de i den här kategorin räknar med inkomna 
handlingar, exempelvis skilsmässodomar, som förmodligen inte registreras som 
aktualiseringar i övriga stadsdelar. 

18279

1969 2195

19065

1562 2512

20653

1637
3064

Anmälan Ansökan Begäran om
upplysning/yttrande, Info på

annat sätt, Övrigt

2018 2019 2020

Diagram 2. Antal aktualiseringar per typ, 2018 till 2020 
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Diagram 3 Antal aktualiseringar 2014–2020 i Göteborgs stadsdelar 
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Tabell 1. Aktualiseringstyper, andel, per stadsdel 

STADSDEL  Anmälan Ansökan 
Begäran om 

yttrande/ 
upplysning 

Information på 
annat sätt Övrigt 

ANGERED 88,6 % 5,9 % 3,0 % 2,3 % 0,2 % 

AFH4 88,4 % 6,8 % 2,0 % 2,6 % 0,3 % 

CENTRUM 67,2 % 6,5 % 6,9 % 9,2 % 10,2 % 

LUNDBY 78,5 % 6,4 % 3,5 % 10,1 % 1,6 % 

MAJORNA-LINNÉ 72,1 % 6,9 % 4,5 % 4,6 % 11,8 % 

NORRA HISINGEN 81,2 % 6,6 % 3,2 % 8,8 % 0,3 % 

VÄSTRA GÖTEBORG 80,5 % 6,6 % 3,0 % 9,6 % 0,3 % 

VÄSTRA HISINGEN 78,9 % 4,5 % 4,2 % 11,0 % 1,4 % 

ÖRGRYTE-HÄRLANDA 83,0 % 8,1 % 2,6 % 5,8 % 0,6 % 

ÖSTRA GÖTEBORG 83,0 % 7,8 % 5,0 % 3,9 % 0,2 % 

Aktualiseringar uppdelat på kön 
Totalt sett var andelen aktualiseringar som rör pojkar 51 procent, flickor 44 procent 
och okänt kön 6 procent. Att kön är registrerat som okänt kan exempelvis bero på att 
barnet har en dold identitet. Skillnaderna mellan könen minskar för varje år. Mellan 
år 2019 och 2020 ökade aktualiseringarna som rör pojkar med 5 procent medan 
flickorna ökade med 12 procent.  

Könsskillnaden varierar också mellan olika typer av aktualiseringar. Begäran om 
yttrande/upplysning är den aktualiseringstyp där flest ärenden gäller pojkar (65 %), 
och information på annat sätt är den typ som har störst andel flickor (48 %). 

Diagram 4. Aktualiseringstyp per kön, antal och andel 
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Aktualiseringar i olika åldrar  
De flesta aktualiseringar (37 %) rör barn 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. Diagram 5 visar antalet aktualiseringar för varje ålder uppdelat på 
aktualiseringsorsaker. 

Diagram 5. Antal aktualiseringar uppdelat på aktualiseringstyp och ålder 

Uppdelat på åldersgrupper så berör 26 procent av aktualiseringarna barn 0–6 år, 30 
procent 7–12-åringar, och 6,7 procent av aktualiseringarna rör 18–20-åringar. 

Fördelningen av aktualiseringar mellan de olika åldersgrupperna skiljer en del 
mellan stadsdelarna. Andelen aktualiseringar som rör barn 0–6 år är minst i Västra 
Göteborg (21,4 %) och störst i Lundby (33,7 %). Stora skillnader återfinns även i  
åldersgruppen 18–20 år, där andelen som rör dem är minst i Örgryte-Härlanda (4,8 
%) och störst i Centrum (10,6 %), se diagram 6. 
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Vem aktualiserar? 
Vem som står för de flesta aktualiseringarna skiljer sig åt beroende på 
aktualiseringstyp. Polisen, skolan och hälso- och sjukvården står för de flesta av 
anmälningarna. Anhöriga och barnet eller den unge själv står för de flesta av 
ansökningarna. Begäran om yttrande eller upplysning kommer framför allt från 
polisen, andra myndigheter och andra kommuner. Information på annat sätt 
inkommer framför allt från socialtjänsten eller andra kommuner. Totalt sett svarar 
polisen för flest aktualiseringar (23 % av samtliga aktualiseringar). Därefter kommer 
skolan och förskolan (17 %) och hälso- och sjukvården (15 %). 

Tabell 2. Aktualiseringar fördelat på vem de inkommit från och aktualiseringstyper 

VEM AKTUALISERINGEN 
INKOMMIT FRÅN  

AKTUALISERINGSTYP 

TOTAL ANDEL  
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ANDRA MYNDIGHETER/ 
DOMSTOL/ÅKLAGARE 2150 0 358 8 407 2923 12 % 

ANHÖRIG/ 
NÄRSTÅENDE 1373 953 0 0 0 2326 9 % 

BARNET/DEN UNGE 0 669 0 57 0 726 3 % 

ANNAN KOMMUN/SDF/ 
SOCIALTJÄNST 915 0 164 1154 22 2255 9 % 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 3810 0 0 0 12 3822 15 % 

POLIS 5503 0 377 26 40 5946 23 % 

SKOLA/FÖRSKOLA 4363 0 0 0 2 4365 17 % 

ÖVRIGA VÅRDGIVARE 490 0 0 6 42 538 2 % 

ÖVRIGA 650 15 39 347 3 1054 4 % 

PRIVATPERSON 1399 0 0 0 0 1399 6 % 

TOTAL 20 653 1637 938 1598 528 25 354 100% 

Orsaker till aktualiseringar 
Den vanligaste orsaken till aktualisering var våld inom familjen (13 %). Därefter kom 
missbruk hos vårdnadshavare eller närstående (10 %), bristande omsorg (10 %), 
beteendeproblem hos barnet eller den unge (7 %) och relationsproblem (7 %). 

Svarsalternativet övrigt stod för 13 procent av samtliga aktualiseringsorsaker. 
Orsaken våld inom familjen är vanligast i åldersgruppen 0–6 år. Det finns inga 

större skillnader mellan könen när det gäller den orsaken. Däremot skiljer det sig 
mycket mellan stadsdelarna; orsaken våld i familjen stod för 9 procent av samtliga 
aktualiseringar i Majorna-Linné och 16 procent på Norra Hisingen. Polisen står för de 
flesta aktualiseringarna om våld inom familjen (30 %), näst flest aktualiseringar av 
den orsaken gör skolan (11 %). 

Aktualiseringsorsaken missbruk hos vårdnadshavare eller närstående skiljer sig 
också mycket i andel mellan stadsdelarna; från 7 procent i Angered till 15 procent i 
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Majorna-Linné. Även här gör polisen de flesta av aktualiseringarna (28 %) och 
därefter hälso- och sjukvården (25 %). 

Den tredje vanligaste aktualiseringsorsaken (bristande omsorg) förekommer också 
olika ofta i de olika stadsdelarna. Den utgör från 6 procent av aktualiseringarna i 
Majorna-Linné till 13 procent i Angered. De flesta aktualiseringarna kommer från 
tandhälsovården (16 %) och skolan (15 %). 

Orsakerna till aktualiseringarna kommer också att beskrivas mer i detalj i de 
avsnitt som analyserar anmälningar och ansökningar specifikt. 

Hur aktualiseringarna avslutas 
Av samtliga aktualiseringar ledde 33 procent till att en ny utredning startade. I 31 
procent av fallen tillfördes aktualiseringen till ett pågående ärende eller utredning 
och i 35 procent av fallen lämnades aktualiseringen utan vidare åtgärd. 
Det skiljer dock mellan de olika aktualiseringstyperna. I diagram 7 framgår att i 
enlighet med lagkraven så lämnas ingen ansökan utan åtgärd och i stort sett alla 
begäran om yttrande eller upplysning hanterades också. Vad gäller anmälningarna så 
lämnades 39 procent utan åtgärd. 

I vilken utsträckning ny utredning inleds, läggs till befintligt ärende eller lämnas utan 
åtgärd skiljer sig en del mellan stadsdelarna. Detta kommer att beskrivas mer i detalj 
i avsnittet om anmälningar.  

61%
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41%

65%

39%
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35%

Inleda ny utredning/tillförs befintligt ärende Ej inleda utredning

Diagram 7. Andel avslutstyp per aktualiseringstyp 
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Barn och unga som blev föremål för aktualisering 2020 
I det här avsnittet analyseras antalet unika barn som blivit aktualiserade under 2020, 
samt vilken andel de utgör av hela åldersgruppen. Analyser görs också av deras kön, 
ålder och i vilken stadsdel aktualiseringen gjorts. Dessutom jämförs resultaten med 
tidigare år. 

Under år 2020 aktualiserades 13 130 barn och unga 0–20 år i Göteborgs stad. Det 
motsvarar 9,8 procent av samtliga barn och unga 0–20 år. Av dem var 41 procent 
flickor, 49 procent pojkar och 10 procent av okänt kön. Andelen pojkar var högre 
bland de äldre ungdomarna (61 % bland unga 18–20 år). Det skiljer sig kraftigt 
mellan stadsdelarna både vad gäller antal barn, se diagram 8, och andel barn av 
befolkningen, se tabell 3, som blev aktualiserade. Fördelat på åldersgrupper så var 28 
procent 0–6 år, 32 procent var 7–12 år, 34 procent var 13–17 år och 6 procent var 18–
20 år. 

Det var också stor skillnad mellan stadsdelarna vad gällde andelen barn och unga i 
befolkningen som blev aktualiserade. Andelen aktualiserade barn och unga i Västra 
Göteborg var 6,7 procent och i Angered dubbelt så stor (13,9 %). Drygt en tredjedel av 
barnen och ungdomarna blev aktualiserade fler än en gång under 2020, i snitt 3,5 
gånger. 
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Tabell 3. Andel aktualiserade barn per stadsdel, samt återaktualiseringar (antal och andel) 

STADSDEL 
Andel 

aktualiserade 
barn och unga   

0–20 år i 
befolkningen 

Andel barn 
aktualiserade två 
eller fler gånger 

Antal aktualiseringar 
i snitt av de som blir 
aktualiserade fler än 

en gång 
ANGERED 13,9 % 35 % 3,3 
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO 7,9 % 41 % 3,6 
CENTRUM 9,2 % 34 % 3,3 
LUNDBY 9,3 % 38 % 3,6 
MAJORNA-LINNÉ 9,3 % 42 % 3,6 
NORRA HISINGEN 9,4 % 39 % 4,1 
VÄSTRA GÖTEBORG 6,7 % 34 % 3,6 
VÄSTRA HISINGEN 10,2 % 35 % 3,6 
ÖRGRYTE-HÄRLANDA 7,4 % 36 % 3,3 
ÖSTRA GÖTEBORG 13,3 % 36 % 3,5 
TOTALT 9,8 % 37 % 3,5 

Dessa skillnader mellan stadsdelarna har även funnits tidigare år. Eftersom det i 
årets statistik har varit möjligt att räkna med samtliga unika barn så är det svårt att 
jämföra årets siffror med tidigare år. Det är dock troligt att ökningen av unika barn är 
i paritet med ökningen av antalet aktualiseringar, det vill säga cirka 10 %. 

Andel aktualiserade barn per åldersgrupp  
Som tidigare nämndes blev 9,8 procent av samtliga barn och unga 0–20 år 
aktualiserade i Göteborg under 2020. Om man i stället tittar på endast de som är 
barn (0–17 år) blev 10,6 procent aktualiserade. 

I tabellen nedan finns andel aktualiserade barn uppdelat per åldersgrupp och där 
framgår att den största andelen aktualiserade barn återfinns i gruppen 13–17 år. 
Totalt sett var det 15-åringarna som blev aktualiserade i störst utsträckning; 17,5 
procent av dem blev aktualiserade under 2020. I de två stadsdelarna med högst andel 
aktualiserade barn var andelen ännu högre, där blev 24 procent av 15-åringarna 
aktualiserade under 2020. 

Tabell 4. Antal och andel barn som blev aktualiserade per åldersgrupp 

ÅLDERSGRUPP 
ANTAL 

AKTUALISERADE 
BARN 

ANDEL 
AKTUALISERADE BARN 

I BEFOLKNINGEN 

0–6 ÅR 3700 7,8 % 

7–12 ÅR 4134 10,8 % 

13–17 ÅR 4411 15,1 % 

18–20 ÅR 837 4,6 % 
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Anmälningar 
Den vanligaste aktualiseringsorsaken är anmälningar, som utgör 81,5 procent av 
samtliga aktualiseringar. Anmälningarna ökade med 8,3 procent mellan år 2019 och 
2020. I Angered och Centrum gick antalet anmälningar ner något, medan de steg 
kraftigt i Askim-Frölunda Högsbo och Majorna-Linné. 

Tabell 5. Anmälningar 2019 och 2020, antal och procentuell förändring 

STADSDEL ÅR 2019 ÅR 2020 FÖRÄNDRING 
2019–2020 

ANGERED 3 789 3762 -1 % 
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO 1 827 2230 22 % 
CENTRUM 1 027 986 -4 % 
LUNDBY 1 480 1477 0 % 
MAJORNA-LINNÉ 1 283 1558 21 % 
NORRA HISINGEN 2 010 2232 11 % 
VÄSTRA GÖTEBORG 1 376 1528 11 % 
VÄSTRA HISINGEN 2 367 2612 10 % 
ÖRGRYTE-HÄRLANDA 1 235 1299 5 % 
ÖSTRA GÖTEBORG 2 564 2851 11% 

De vanligaste orsakerna till anmälningar var våld i familjen och missbruk hos 
vårdnadshavare eller närstående. Detta har också varit de vanligaste 
anmälningsorsakerna 2018 och 2019. De allra flesta anmälningsorsakerna ökade i 
antal från 2019 till 2020. De orsaker som ökade mest i antal från 2019 till 2020 var 
bristande omsorg (+351 anmälningar), beteendeproblem hos barnet/den unge 
(+247), brottslighet hos barnet/den unge (+226) samt relationsproblem (+163). De 
orsaker som minskade mest var övrigt (-176 anmälningar) och fysiska och psykiska 
övergrepp mot barnet/den unge (-51), se diagram 9. 
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Utskrivet antal avser 2020 

I stadsdelarna varierar medelåldern på barn som anmäls från 9,7 år i Lundby till 10,7 
år i Västra Göteborg. Könsfördelningen skiljer sig också åt en del. När de med okänt 
kön räknas bort är majoriteten pojkar i de flesta av stadsdelarna. Störst andel pojkar 
finns i Västra Hisingen där 58 procent är pojkar och 42 procent flickor. I två 
stadsdelar är det fler flickor.  
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Tabell 6. Anmälningar per stadsdel, medelålder, kön och anmälningsorsaker 
 

MEDELÅLDER 
VID 

ANMÄLNING 
(ÅR) 

ANDEL 
POJKAR/ 
FLICKOR 

(%) 

VANLIGASTE ANMÄLNINGSORSAKER 

ANGERED 10,4 55/45 Våld inom familjen, bristande omsorg, 
beteendeproblem hos barnet/den unge 

ASKIM-FRÖLUNDA-
HÖGSBO 

9,9 55/45 Våld inom familjen, missbruk hos 
VH/närstående, övrigt 

CENTRUM 10,3 49/51 Bristande omsorg, våld inom familjen, 
missbruk hos VH/närstående 

LUNDBY 9,7 54/47 Missbruk hos VH/närstående, våld inom 
familjen, bristande omsorg 

MAJORNA-LINNÉ 10,5 46/54 Missbruk hos VH/närstående, våld inom 
familjen, relationsproblem 

NORRA HISINGEN 10,6 53/47 Våld inom familjen, bristande omsorg, 
brottslighet hos barnet/den unge 

VÄSTRA GÖTEBORG 10,7 53/47 Våld inom familjen, bristande omsorg, 
missbruk hos VH/närstående 

VÄSTRA HISINGEN 10,5 58/42 Övrigt, våld inom familjen, missbruk hos 
VH/närstående 

ÖRGRYTE-HÄRLANDA 10,2 52/48 Missbruk hos VH/närstående, våld inom 
familjen, bristande omsorg 

ÖSTRA GÖTEBORG 9,9 53/47 Våld inom familjen, bristande omsorg, 
missbruk hos VH/närstående 

Antalet anmälningar skiljer sig mellan kön och åldersgrupper. I diagram 10 framgår 
att de största könsskillnaderna fanns bland dem som är 7–12 och 18–20 år. Flest 
anmälningar gjordes i åldersgruppen 13–17 år. Det gäller både flickor och pojkar. 

Polisen stod för de flesta anmälningarna och antalet anmälningar från polisen ökade 
med 18 procent mellan 2019 och 2020. Skola och förskola är andra vanligaste 
anmälare, och de ökade med 1 procent mellan 2019 och 2020. Hälso- och sjukvården 
som är den tredje vanligaste anmälaren ökade sina anmälningar med 15 procent 
mellan 2019 och 2020. 
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Stora skillnader sågs också i anmälningar från privatpersoner som ökade med 26 
procent och övriga vårdgivare som minskade med 18 procent, se diagram 11.  

I genomsnitt ledde 27 procent av anmälningarna till att en ny utredning inleddes och 
34 procent av anmälningarna tillfördes befintligt ärende eller utredning, vilket 
innebär att 39 procent av anmälningarna inte ledde till åtgärd. I genomsnitt leder 
alltså 61 procent av anmälningarna till vidare åtgärd, men det skiljer mycket i vilken 
utsträckning olika anmälningsorsaker leder till åtgärd. 

De orsaker som oftast ledde till åtgärd är de som är relaterade till våld. 
Anmälningar på grund av fysiska och psykiska övergrepp mot barnet eller den unge 
samt våld inom familjen leder till åtgärd i 87 procent av fallen. De orsaker som mest 
sällan leder till åtgärd är brottslighet hos barnet eller den unge (47 %) och 
boendeproblem (46 %), se diagram 12. 
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Diagram 11. Vilka som anmälde oro för barn och unga år 2018 till 2020 
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Det skiljer även i vilken utsträckning anmälningarna ledde till åtgärd beroende på 
vem anmälan kom ifrån. De anmälningar som oftast ledde till åtgärd var anmälningar 
från gode män (där samtliga ledde till åtgärd) eller vårdnadshavare (86 %). De 
anmälningar som mest sällan ledde till åtgärd var de från förälder som inte är 
vårdnadshavare (46 %) och tandhälsovården (18 %), se diagram 13. 
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eller att anmälan läggs till ett pågående ärende) 

        



   

26 (43) 

Aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgs stad 2020 

Ansökningar 
Total inkom 1637 ansökningar år 2020 vilket motsvarade 6,5 procent av samtliga 
aktualiseringar. Andelen har gått ner något sedan föregående år då andelen var 6,8 
procent. Av ansökningarna inkom 59 procent från anhörig eller närstående och 41 
procent från barnet eller den unge själv. 
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Den vanligaste orsaken till ansökan klassificerades som övrigt, efter det var 
relationsproblem och psykisk ohälsa hos barnet eller den unge de vanligaste 
orsakerna, se diagram 14. Detta var de vanligaste orsakerna också 2018 och 2019. 
Andelen ansökningar vars orsak klassificerades som övrigt minskade 2020 jämfört 
med 2019 och det sker ett arbete i Göteborgs stad som syftar till att minska andelen 
aktualiseringar där övrigt används som orsakskod. 

Begäran om yttrande eller upplysning 
Under år 2020 inkom 937 begäran om yttrande eller upplysning, vilket motsvarade 
3,7 procent om samtliga aktualiseringar. Det var en något lägre andel än året innan 
då andelen var 3,9 procent. Polisen stod för 40 procent, andra myndigheter, domstol 
och åklagare stod för 38 procent och andra kommuner, stadsdelar eller socialtjänst 
stod för resterande 18 procent av begäran om yttrande eller upplysning. 
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Fördjupad analys av aktualiseringar från polis, skola samt 
hälso- och sjukvård 
För att få en fördjupad förståelse av de aktualiseringar som inkommer från de aktörer 
som står för de flesta av aktualiseringarna följer här en analys av aktualiseringarna 
från polisen, skolan samt hälso- och sjukvården. 

Aktualiseringar från polisen 
Polisen gjorde 5503 aktualiseringar under 2020, vilket var 23 procent av samtliga 
aktualiseringar. Av dem var 93 procent anmälningar och resten var begäran om 
upplysning eller yttrande. De flesta aktualiseringarna rörde pojkar (62 %). 

De flesta aktualiseringarna från polisen rörde barn i åldern 13–17 år. Den 
åldersgruppen stod för knappt hälften av samtliga aktualiseringar från polisen. 

Totalt står polisen för 23 procent av samtliga aktualiseringar, men i åldersgruppen 
13–17 år kommer 30 procent av aktualiseringarna från polisen. 

Vad gäller fördelningen mellan pojkar och flickor när det gäller aktualiseringar från 
polisen så är det lika många flickor och pojkar i åldersgruppen 0–6 år, men sedan 
stiger andelen pojkar och i gruppen 18–20 år är över 80 procent pojkar. 

Polisens andel av aktualiseringar skiljer sig åt mellan de olika stadsdelarna, från 18 
procent i Majorna-Linné till 28 procent i Västra Hisingen, se diagram 15. 

Aktualiseringarna från polisen ökade med 18 procent mellan 2019 och 2020. Störst 
ökning skedde i Norra Hisingen där ökningen var 35 procent. Förändringen i 
stadsdelarna framgår av diagram 16. 
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Polisen stod för en stor andel av det totala antalet aktualiseringar framför allt när det 
rörde sig om brottslighet i olika former; brottslighet hos barnet eller den unge (84 %), 
vårdnadshavare eller närstående (50 %), eller brott av annan (41 %), se diagram 17. 
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Diagram 16. Antal aktualiseringar från polisen 2019 och 2020 
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De orsaker som låg bakom polisens aktualiseringar som ökade mest i antal mellan 
2019 och 2020 var brottslighet hos barnet/den unge (+223 fall) och beteendeproblem 
hos barnet/den unge (+210). De orsaker som ökade mest procentuellt var psykisk 
ohälsa hos barnet/den unge (+70 %) och brottslighet hos vårdnadshavare eller 
närstående (+54 %). 

Sextio procent av aktualiseringarna från polisen ledde till åtgärd, det vill säga att ny 
utredning inleddes eller att aktualiseringen lades till ett befintligt ärende. För 
samtliga aktualiseringar ledde 64 procent till åtgärd, så aktualiseringar från polisen 
utreddes i en något lägre utsträckning jämfört med övriga aktualiseringar.  
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Aktualiseringar från skolan  
Sammanlagt står skolan5 i Göteborg för 4365 aktualiseringar år 2020, varav 4363 var 
anmälningar och 2 övrigt. Skolan stod för 17 procent av samtliga aktualiseringar och 
ökade med 1 procent jämfört med året innan. 

Skolan och skolbarnomsorgen stod för 82 procent, förskolan för 11 procent och 
elevhälsan för 7 procent av aktualiseringarna från skolan. Av diagram 18 framgår 
antal aktualiseringar uppdelat på kön. 

De flesta aktualiseringarna från skolan rörde barn i åldersgruppen 7–12 år (41 %), 
näst vanligast var 13–17 år (38 %). Aktualiseringar som rörde barn 0–6 år stod för 18 
procent av samtliga aktualiseringar från skolan. Det skiljer en hel del mellan 
stadsdelarna vilken andel aktualiseringarna från skolan står för, från 13 procent i 
Majorna-Linné till 22 procent i Angered. Diagram 19 visar skillnaderna i antal och 
andel aktualiseringar från skolan. Av diagrammet framgår också att andelen 
aktualiseringar från förskola och elevhälsa också skiljer mellan stadsdelarna.  

 
5 I begreppet skolan ingår skola/skolbarnomsorg, förskola och elevhälsa 

Diagram 18. Antal aktualiseringar från skolan per kön 
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De vanligaste orsakerna till skolans aktualiseringar är skolsociala problem, fysiska 
och psykiska övergrepp mot barnet, våld inom familjen eller bristande omsorg. De tre 
sistnämnda orsakerna har också en större andel aktualiseringar från förskolan än 
övriga aktualiseringsorsaker, se diagram 20. 
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skolans sammanlagda andel av aktualiseringarna i stadsdelarna  
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Av samtliga aktualiseringar som skolan gjorde ledde 68 procent till åtgärd, det vill 
säga att ny utredning inleddes eller lades till befintligt ärende. Detta är lite högre 
andel än vad som gäller för samtliga aktualiseringar (64 %). I vilken utsträckning 
aktualiseringarna ledde till åtgärd skilde sig mellan vilken del av skolan 
aktualiseringen kom från. Störst andel som ledde till åtgärd var aktualiseringarna 
från förskolan (79 %) och näst högst från elevhälsan (72 %), medan aktualiseringar 
från skola/skolbarnomsorg ledde till åtgärd i 66 procent av fallen. 

Aktualiseringar från hälso- och sjukvården 
Sammanlagt gjorde hälso- och sjukvården 3822 aktualiseringar under 2020. 3810 av 
dem var anmälningar och 12 övrigt. Aktualiseringarna från hälso- och sjukvården 
ökade med 15 procent jämfört med året innan. 
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Diagram 20. Orsaker till aktualiseringar från skolan, antal 



   

34 (43) 

Aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgs stad 2020 

Hälso- och sjukvårdens aktualiseringar stod för 15 procent av samtliga 
aktualiseringar. Flest aktualiseringar (69 %) kom från det som är kodat som annan 
hälso- och sjukvård. Där ingår all sjukvård som inte är BUP, MVC, BVC, 
ungdomsmottagningar och tandhälsovård. Det vill säga framför allt all somatisk vård 
för barn och vuxna, samt vuxenpsykiatri och socialmedicin. Fördelningen mellan de 
olika områdena som är specificerade framgår av diagram 21. 

 
Bland de aktualiseringar som hälso- och sjukvården gör finns en viss övervikt av 
flickor (52 %). Pojkarna står för 45 procent av aktualiseringarna och 3 procent är av 
okänt kön. De flesta aktualiseringar rörde åldersgruppen 13–17 år, och det är också i 
den åldersgruppen där det finns en tydlig övervikt av flickor (61 %), se diagram 22. 
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Fördelningen mellan hur många aktualiseringar de olika delarna av hälso- och 
sjukvården gör skiljer sig åt i de olika åldersgrupperna. MVC/BVC står för en större 
andel av aktualiseringarna i åldersgruppen 0–6 år och BUP för en större andel 
framför allt i gruppen 13–17 år, se diagram 23. 

Andelen aktualiseringar som kommer från hälso- och sjukvården skiljer sig också åt 
mellan stadsdelarna, från 13 procent av samtliga aktualiseringar i Angered och 
Centrum till 19 procent i Majorna-Linné. Andelen aktualiseringar som kommer från 
tandhälsovården är större i Angered än i de andra stadsdelarna, se diagram 24.  
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De vanligaste orsakerna till aktualiseringarna var bristande omsorg, missbruk hos 
vårdnadshavare eller närstående och psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning hos 
vårdnadshavare eller närstående, se diagram 25. 

Diagram 25. Orsaker till aktualiseringarna från hälso- och sjukvården 

Totalt sett stod hälso- och sjukvården för 15 procent av samtliga aktualiseringar men 
för vissa orsaker stod de för en betydligt högre andel; hälften av samtliga 
aktualiseringar som rörde psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning hos 
vårdnadshavare eller närstående kom från hälso- och sjukvården och drygt en 
tredjedel av aktualiseringarna som rörde psykisk ohälsa hos barnet eller den unge 
kom från hälso- och sjukvården, se diagram 25. 

Av samtliga aktualiseringar från hälso- och sjukvården ledde 51 procent till åtgärd, 
det vill säga att ny utredning inleddes eller att aktualiseringen lades till ett pågående 
ärende. Det är en betydligt lägre andel än motsvarande siffra för samtliga 
aktualiseringar (där 64 procent ledde till åtgärd). Det skiljer dock mycket mellan de 
olika delarna av hälso- och sjukvården. Aktualiseringar från ungdomsmottagningen 
leder i 77 procent av fallen till åtgärd, aktualiseringar från BUP leder till åtgärd i 71 % 
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av ärendena, medan tandhälsovården endast leder till åtgärd i 18 % av samtliga 
aktualiseringar.  

Aktualiseringar över året 
Aktualiseringarna var inte jämnt fördelade över året utan antalet varierade från 
månad till månad. I diagram 26 visas fördelningen av aktualiseringarna per månad. 
Där syns att det fanns en uppgång fram till maj, en kraftig nedgång under juli och 
augusti och en uppgång igen under hösten. Den månad då flest aktualiseringar inkom 
var oktober. Fördelningen för 2018 och 2019 syns också i diagrammet. Det framgår 
att aktualiseringarna fördelar sig mellan olika månader på ett likartat sätt under de 
sista tre åren. Det fanns en viss utjämning mellan månaderna under 2020. Därmed 
syns ingen tydlig effekt av pandemin vad gäller inflödet av nya aktualiseringar. 

Aktualiseringarna från skolan analyserades separat utifrån att skolan har påverkats 
mycket av pandemin, men inte heller där sågs någon skillnad mot tidigare år. 
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Diagram 26. Fördelning av aktualiseringar per månad under 2018 till 2020 
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Diskussion och slutsatser 
Aktualiseringarna rörande barn och unga 0–20 år ökade med 9,6 procent 
i Göteborg 2020 jämfört med 2019, och anmälningarna ökade med 8,3 
procent. Det är en betydligt kraftigare ökning än under de två föregående 
åren. Denna ökningstakt ligger i linje med ökningstakten i andra regioner.  

I Gävleborg ökade anmälningarna med 8 procent och i Stockholm med 12 procent 
(Stockholms stad, 2021; Åsbrink, 2021). Socialstyrelsens studie av anmälningar i hela 
landet visade på en ökning med 5 procent, men med stora variationer mellan olika 
kommuner (Socialstyrelsen, 2021). 

Antalet ansökningar i Göteborg ökade med 4,8 procent 2020 jämfört med 2019, 
men andelen aktualiseringar som utgjordes av ansökningar minskade ändå jämfört 
med året innan och var 2020 endast 6,5 procent. Trots att andelen ansökningar har 
minskat de sista åren i Göteborg var den högre än i Stockholm där andelen var 1,9 
procent och i Gävleborg där den var 5 procent (Stockholms stad, 2021; Åsbrink, 
2021). 

Fördelningen mellan aktualiseringstyper varierar mycket mellan stadsdelarna. De 
största skillnaderna återfinns vad gäller information på annat sätt och övrigt (vilket 
framför allt står för inkommen dom/handling, konsultation och överflyttning av 
ärende). När de två aktualiseringstyperna slås ihop så är andelen totalt sett 2,5 
procent i Angered men hela 19,4 procent i Centrum. Skillnaderna är så stora att det är 
troligt att det beror på olika sätt att registrera aktualiseringar.  Skillnaderna mellan 
stadsdelarna återkommer också vad gäller i vilken utsträckning utredning inleds. Det 
är viktigt att analysera vilka skillnader som beror på faktiska skillnader i 
stadsdelarna, exempelvis att aktualiseringsorsakerna skiljer sig åt, och vilka som 
beror på olika arbetssätt. Denna analys är väsentlig att göra för att säkerställa så 
jämlika insatser som möjligt. Göteborgs omorganisering från tio stadsdelar till fyra 
stadsområden bör också kunna innebära ökad möjlighet till likvärdiga bedömningar 
och insatser i staden. 

Under 2020 aktualiserades 9,8 procent av alla barn och unga 0–20 år i Göteborg. 
Det skilde mycket mellan stadsdelarna; från 6,7 procent i Västra Göteborg till 13,9 
procent i Angered. De stadsdelar som har störst socioekonomiska svårigheter är 
också de stadsdelar som har högst andel barn och unga som blir aktualiserade till 
socialtjänsten. Det ser likadant ut i samtliga storstadsområden (Socialstyrelsen, 
2018). 

Vid en analys av åldersgrupper finner man att den åldersgrupp som oftast blir 
aktualiserad är ungdomar i åldern 13–17, där 15,1 procent blev aktualiserade under 
2020. Vid analys av ålder och stadsdel finner man att i två stadsdelar blev nästan var 
fjärde 15-åring aktualiserad under 2020. Detta innebär att en stor andel av 
tonåringarna i Göteborg har kontakt med socialtjänsten varje år. Analys av kön visar 
att det finns en viss övervikt av pojkar som blir aktualiserade, men skillnaden mellan 
könen har minskat under de sista åren. 

De vanligaste orsakerna till anmälningar är våld i familjen samt missbruk hos 
vårdnadshavare och närstående. Dessa orsaker har också varit de vanligaste under de 
två föregående åren och även nationellt är våld i familjen den vanligaste orsaken till 
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anmälan (Socialstyrelsen, 2021). Fokus för socialtjänstens förebyggande arbete bör 
därför vara på att minska barns våldsutsatthet men också att arbeta för att föräldrar 
med missbruksproblematik ska få effektiva behandlingsinsatser. 

De orsaker som ökat mest från 2019 till 2020 är bristande omsorg, 
beteendeproblem hos barnet och brottslighet hos barnet. En stor del av ökningen av 
anmälningar som rör bristande omsorg stod tandhälsovården för och det berodde 
framför allt på uteblivna besök hos tandläkaren. En anledning till ökningen kan bero 
på att fler föräldrar valde att inte besöka tandläkaren under pandemin. Detta går 
dock inte att fastslå med hjälp av denna statistik, utan behöver analyseras genom 
andra metoder. Ökningen av beteendeproblem och brottslighet hos barn och 
ungdomar har uppmärksammats även i andra studier (Socialstyrelsen, 2021; 
Länsstyrelsen Halland, 2020) och det kan inte uteslutas att inställda fritidsaktiviteter 
och distansundervisning kan ha bidragit till detta under pandemin. Det blir därför 
väsentligt att arbeta proaktivt för att vända utvecklingen för dessa ungdomar. 

I denna studie fördjupades analysen av aktualiseringar från polis, skola samt hälso- 
och sjukvård. Polisen stod för 23 procent av samtliga aktualiseringar. 
Aktualiseringarna från polisen ökade med 18 procent 2020 jämfört med 2019. Det 
var framför allt orosanmälningar relaterade till brottslighet och beteendeproblem hos 
barnen och de unga som ökade i antal, medan psykisk ohälsa och brottslighet hos 
vårdnadshavare var de orsakskoder som ökade mest procentuellt. Den kraftiga 
ökningen av aktualiseringar från polisen, framför allt i vissa stadsdelar, gör att det 
bör vara angeläget med fördjupad dialog med polisen för att socialtjänsten mer aktivt 
och framgångsrikt ska kunna arbeta med förebyggande och tidiga insatser för den här 
målgruppen. 

Aktualiseringarna från skolan ökade endast med en procent under året, vilket skulle 
kunna bero på att skolan haft mindre möjligheter att upptäcka barn som far illa 
under pandemin eftersom de delvis har haft distansundervisning. Analysen av 
andelen aktualiseringar per månad visade inte på några stora skillnader mellan 2019 
och 2020. Därmed gick det inte att se några tydliga effekter vad gäller antal 
aktualiseringar i skolan av den första perioden av pandemin när en del föräldrar höll 
sina barn hemma eller senare perioder med distansundervisning. Andelen 
aktualiseringar som kommer från skolorna varierar en hel del mellan stadsdelarna, 
och även i vilken utsträckning elevhälsan står för aktualiseringarna. Att elevhälsans 
andel skiljer sig åt mellan stadsdelarna beror förmodligen på vilka rutiner skolorna 
har för att skicka anmälningar till socialtjänsten. De vanligaste orsakerna för 
aktualiseringar från skolan var skolsociala problem, fysiska och psykiska övergrepp 
mot barnet samt våld inom familjen. 

Hälso- och sjukvården stod för 15 procent av samtliga aktualiseringar vilket var en 
kraftig ökning (15 %) 2020 jämfört med 2019. De vanligaste anmälningsorsakerna 
var bristande omsorg, missbruk hos vårdnadshavare eller närstående och psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning hos vårdnadshavare eller närstående. 
Tandhälsovården stod för över hälften av anmälningarna rörande bristande omsorg. 
Vad gäller missbruk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos vårdnadshavare 
eller närstående kom anmälningarna framför allt från annan hälso- och sjukvård. 

Vad gäller i vilken utsträckning anmälningar leder till utredning skiljer det sig 
mycket beroende på vem som aktualiserar och vad orsaken är. Anmälningarna från 
tandhälsovården sticker ut eftersom endast 18 procent av anmälningarna från dem 
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ledde till åtgärd (inledande av ny utredning eller att anmälan lades till befintligt 
ärende). Det kan jämföras med att 61 procent av samtliga anmälningar totalt ledde 
till åtgärd. När det finns en aktör vars anmälningar leder till åtgärd så mycket mer 
sällan än övriga, finns det starka skäl att inleda en dialog med den aktören för att 
undersöka om de skickar för många anmälningar på rutin utan att det finns någon 
egentlig oro runt barnet eller att socialtjänsten missbedömt allvarlighetsgraden. Efter 
tandvården är det anmälningar från föräldrar som inte är vårdnadshavare som mest 
sällan leder till åtgärd (46 %). 

De orsaker som oftast leder till åtgärd är de som är relaterade till våld. Åtgärd 
vidtas dock endast i 87 procent av dessa ärenden – trots att det här finns lagkrav på 
att utredning ska inledas. Det bör analyseras vidare varför 13 procent av dessa 
anmälningar inte leder till åtgärd. Det finns vidare en hel del orsaker som i färre än 
hälften av fallen leder till åtgärd, däribland brottslighet och missbruk hos 
vårdnadshavare eller närstående. Missbruk hos vårdnadshavare eller närstående är 
den näst vanligaste anmälningsorsaken. Det innebär att det är många anmälningar 
inom den kategorin som inte leder till åtgärd. Detta innebär att familjer där det finns 
missbruksproblematik riskerar att inte får den hjälp och det stöd som skulle kunnat 
innebära att barnet får växa upp i en trygg och säker miljö. 

Resultaten från denna studie visar, precis som övriga studier som beskrivs i kapitlet 
om aktualiseringar i Sverige, att det inte finns några tydliga effekter av pandemin vad 
gäller aktualiseringar av barn och unga i Göteborg under 2020. Vid en analys av 
föredelningen av aktualiseringarna mellan de olika månaderna kunde ingen större 
skillnad ses när 2020 jämfördes med de två föregående åren. 

Det är dock troligt att eventuella effekter av pandemin kommer att visa sig längre 
fram, framför allt eftersom den inneburit att redan utsatta grupper fått en ännu mer 
ansträngd ekonomisk situation. Det är därför mycket viktigt, precis som Vård- och 
omsorgsanalys skrev i sin rapport, att det finns resurser och planering för detta 
(Vård- och omsorgsanalys, 2021). Den här studien, liksom flera andra, har visat att 
det redan finns stora ojämlikheter mellan storstädernas olika områden. Pandemin 
har ytterligare vidgat inkomstskillnaderna, och det är viktigt att arbeta för att detta i 
sin tur inte ytterligare vidgar skillnaderna i barns levnadsvillkor. 

En förutsättning för ett sådant arbete är kontinuerlig och systematisk uppföljning, 
analys och planering av verksamheten. Detta är något som många har pekat på under 
flera år (Vård- och omsorgsanalys, 2021; SOU 2020:47) och det är nu viktigare än 
någonsin att systematisera uppföljning, analys och planering samt att den kunskap 
som genereras används i verksamheternas dagliga arbete. Denna typ av systematisk 
uppföljning av aktualiseringar kan användas till planering av socialtjänsternas 
verksamheter och ger en möjlighet att fokusera arbetet där det finns störst behov av 
det. 

Göteborgs stad har påbörjat det arbetet genom att genomföra analysseminarier 
runt resultaten i aktualiseringsstudierna. Det har också skett ett systematiskt 
utvecklingsarbete i staden runt användningen av orsakskoder och det finns ett förslag 
att minska antalet och göra dem mer relevanta. Ett av målen med det arbetet har 
varit att orsakskoden Övrigt ska användas i lägre utsträckning. Det är också, precis 
som beskrivits i tidigare års rapporter, mycket väsentligt att studier genomförs som 
analyserar vad som sker efter aktualiseringsfasen, det vill säga i utrednings-, insats- 
och uppföljningsfaserna. Först då kommer det bli möjligt att veta om insatser som 
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erbjuds tas emot, är behovsanpassade och leder till önskat resultat. Det är därför 
positivt att det pågår forskningsstudier i staden som inriktar sig på att fördjupa 
kunskapen om förhandsbedömningar, utredningar och insatser. 
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