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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som lågstadielärare i Stockholms län utgår 

ifrån när de beslutar sig om att gå vidare med en orosanmälan vid misstanke om att ett barn 

far illa i hemmet. Studiens frågeställningar är följande: Hur beskriver lärare varningssignaler 

hos de barn som de misstänker fara illa? Hur upplever lärare att förutsättningarna är för att 

efterfölja anmälningsplikten och vilka hinder finns det? För att undersöka detta genomfördes 

sex intervjuer med lärare som arbetat i minst ett år med barn i lågstadiet.  

Den tidigare forskningen om orosanmälningar om barn som far illa har främst varit kvantitativ 

och studerat barn i förskolan och hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar, varför det är 

motiverat att utföra en kvalitativ studie om äldre barn i lågstadiet. Både den internationella 

och svenska tidigare forskningen indikerar att många barn far illa och trots att det finns ett 

regelverk som ska förhindra att det fortgår tycks det finnas brister i att efterfölja regelverket 

som innefattar anmälningsplikten. Orsakerna till att det brister i att efterfölja 

anmälningsplikten anges vara brist på kunskap om hur man identifierar barn som far illa, 

tillämpningen av anmälningsplikten och samverkan mellan de olika yrkesrollerna. De 

teoretiska ramverken som tillämpas i studien baseras på Erving Goffmans roll- och 

stigmateori samt Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater.  

Resultatet bygger på tre teman som framkom i samtliga intervjuer: 1. Kunskap och brist 

därav, 2. stigmatisering och 3. andra aktörers påverkan på den egna rollen. Studiens resultat 

visar att utövningen av lärarrollen är komplex och att respondenterna saknar kunskaper från 

lärarutbildningen i att identifiera barn som far illa men trots detta i stor utsträckning strävar 

efter att efterfölja anmälningsplikten. Denna studie visar att anmälningsbenägenheten är hög 

och att lärarna tar hänsyn till möjliga negativa konsekvenser en orosanmälan kan generera. 
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Tack! 

 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som ställt upp på intervjuer och delat 

med sig av sina berättelser, utan dem hade denna studie inte varit möjlig.  

 

Ett tack till min handledare Maria Forslund som kommit med insiktsfulla synpunkter under 

studiens gång. 
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1. Inledning 

De senaste drygt 10 åren har anmälningarna om misshandelsbrott mot barn ökat markant. 

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade anmälningarna med 109 % mellan 

åren 2008 och 2017 vad gäller barn i åldrarna 0-6 år och 38 % vad gäller barn mellan 7 och 17 

år. Därutöver finns det enligt BRÅ anledning att anta att mörkertalet är stort 

(Brottsförebyggande rådet, 2019). 

Barn kan fara illa på olika sätt och begreppet tycks inte ha en entydig definition. De vanligaste 

förekommande missförhållandena förutom misshandel är försummelse och känslomässig 

omsorgssvikt (Cederborg, 2010, 29; Lundén, 2004, 49). Enligt FN:s barnkonvention artikel 19 

ska alla medlemsländer, där Sverige ingår, vidta lämpliga åtgärder för att alla barn ska växa 

upp under sunda och trygga förhållanden (Unicef, 2008) och skolorna är skyldiga enligt 

Socialtjänstlagen att anmäla till socialnämnden när de oroar sig för eller har kännedom om att 

ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2012:03, 14). Förutom skolan ska sjukvården och 

socialnämnden verka som ett skyddsnät för barn som far illa, men brister har identifierats. 

Orsakerna till detta anges vara bland annat hög arbetsbelastning och okunskap. Detta i sin tur 

leder till underrapportering och konsekvenser där utsatta barn inte uppmärksammas (IVO 

2015:101; Svenska dagbladet, 2016; Aftonbladet, 2016). 

Både den internationella och svenska tidigare forskningen indikerar att många barn far illa när 

de inte behöver det och trots att det finns ett regelverk som ska förhindra att det fortgår tycks 

det finnas brister. Orsakerna till detta tycks i grunden vara brist på kunskap om hur man 

identifierar barn som far illa, tillämpningen av anmälningsplikten och samverkan mellan de 

olika yrkesrollerna, vilket i sin tur påverkar den låga anmälningsfrekvensen. Däremot är den 

tidigare forskningen i Sverige till stora delar kvantitativ och fokuserar främst på barn som far 

illa i förskoleåldern samt hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar. Barnen tillbringar en 

stor del av sin tid i skolan och de vuxna i skolans värld är de som får möjlighet att upptäcka 

varningssignaler i ett tidigt skede. Med hjälp av intervjuer kan förståelsen för hur lärarna i de 

lägre skolåldrarna upplever och arbetar med detta ämne. Således är syftet att bidra med ökad 

kunskap om utmaningarna och förutsättningarna i att efterfölja anmälningsplikten, detta ur ett 

sociologiskt perspektiv. Det är särskilt intressant att undersöka lågstadielärares perspektiv, 
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erfarenheter samt upplevelser av att arbeta med barn som eventuellt kan fara illa, eftersom 

barnen tillbringar en stor del av sin tid i skolan och de vuxnas roll i skolans värld blir 

betydande då de har möjlighet att upptäcka varningssignaler i ett tidigt skede (Hindberg, 

1999, 151). 

1.2 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras och följs av begreppsdefinitioner av centrala 

begrepp. Därefter följer ett teoriavsnitt där Goffmans rollteori, Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater och Goffmans stigmateori presenteras. Vidare presenteras tidigare 

forskning om ämnet samt metodavsnittet där studiens tillvägagångssätt redovisas. I 

resultatdelen redovisas sedan den empiriska data som samlats in via intervjuer medelst en 

sociologisk analys. Avslutningsvis sker en diskussion och förslag på framtida forskning.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som lågstadielärare i Stockholms län 

utgår ifrån när de beslutar om att gå vidare med en orosanmälan vid misstanke om att ett barn 

far illa i hemmet. 

1.4 Frågeställningar 

1.4.1 Hur beskriver lärare varningssignaler hos de barn som de misstänker fara illa? 

1.4.2 Hur upplever lärare att förutsättningarna är för att efterfölja anmälningsplikten och 

vilka hinder finns det? 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Barn som far illa  

Begreppet barn som far illa saknar en entydig definition men kan ses som ett paraplybegrepp. 

Internationellt talar man om child maltreatment (Socialstyrelsen, 2014, 31), där World Health 

Organization (WHO)  definierar begreppet på följande sätt: alla barn under 18 år som utsätts 

för misshandel eller försummelse. Det omfattar även alla typer av fysisk och psykisk 

misshandel, sexuella övergrepp, all oaktsamhet som riskerar att barnets utveckling och 

överlevnad är i fara, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Även barn som blir vittne till 

våld ingår här (WHO, 2017). Socialstyrelsen definierar begreppet på liknande sätt, där det 
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omfattar alla former av sexuella, psykiska och fysiska övergrepp, psykisk och fysisk 

försummelse, kränkningar och utnyttjande som kan riskera att barnets utveckling eller hälsa är 

i fara. Det omfattar även barn som har relationsproblem i förhållande till sin familj, samt om 

de blir vittne till våld eller lever i en våldsam hemmiljö (Socialstyrelsen, 2014, 32).  I denna 

studie har respondenterna själva fått definiera begreppet barn som far illa i hemmet och utgå 

ifrån sina egna uppfattningar. 

1.5.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Riskfaktorer är de förhållanden som barn befinner sig i som ökar sannolikheten att barnet far 

illa (Cederborg, 2010, 24). Det finns individuella riskfaktorer hos barnet och riskfaktorer hos 

föräldrar och familj. Vanliga riskfaktorer som kan påverka det individuella barnet är föräldrar 

med missbruksproblematik, våld i hemmet, föräldrar med psykisk sjukdom, intellektuella och 

kognitiva funktionsnedsättningar samt annan bristande omsorgsförmåga som gör att barnets 

behov inte går före deras egna (Socialstyrelsen, 2014, 47-50). De olika riskfaktorerna som kan 

vara orsaker till att ett barn far illa kan visa sig på olika sätt. Ett barn som lever med föräldrar 

som exempelvis missbrukar eller har en psykisk sjukdom, kan fara illa i form av försummelse 

eller fattigdom, då föräldrarna inte förmår att se barnets behov och den grundläggande 

omsorgen brister samt att pengarna prioriteras felaktigt eller att föräldern inte klarar av att 

arbeta på grund av sitt egna tillstånd (Socialstyrelsen, 2014, 49). Detta i sin tur ger olika 

reaktioner hos barnet, vilket jag i denna studie kommer att benämna som varningssignaler på 

att ett barn far illa i hemmet. 

Skyddsfaktorer är de faktorer som främjar barnets utveckling och ökar motståndskraften mot 

olika riskfaktorer (Cederborg, 2010, 24). Skyddsfaktorer omfattas bland annat av trygg 

anknytning, god omvårdnad, tillgång till ett socialt nätverk och utbildning samt god hälsa hos 

anknytningspersonen (Socialstyrelsen, 2014, 44). Skyddsfaktorer i barnets omgivning är 

bland annat kontinuerlig närvaro i skolan och en positiv tillvaro med klasskamrater, lärare och 

fritidsledare. De skyddsfaktorer som är återkommande i denna studie är en del av den 

samhälleliga delen; den lagstiftning och strukturer som finns för att skydda barnet, i detta fall 

skolan och lärarna som omfattas av anmälningsplikten. 

1.5.3 Varningssignaler 

Konsekvenserna av att ett barn far illa visas på olika sätt beroende på vad det utsätts för men 

även barnets ålder och personliga egenskaper (Cederborg, 2014, 49; Socialstyrelsen, 2014, 

53). I den tidigare forskningen används oftast begreppet tecken på att ett barn far illa,  men i 

denna studie används även varningssignaler synonymt. Varningssignaler om eventuella 
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missförhållanden kan exempelvis vara barn som är utåtagerande, drar sig undan, har smutsiga 

eller trasiga kläder, har inlärningssvårigheter, har en avsaknad av empati eller svårigheter att 

samspela med andra barn (Socialstyrelsen, 2014, 53). Socialstyrelsen (2014) belyser några 

exempel på hur en viss utsatthet ter sig i reaktioner hos barnet. Barn som upplevt eller 

bevittnat våld kan visa detta genom hyperaktivitet, aggressivt beteende eller bristande social 

kompetens som i sin tur påverkar kamratrelationer (Socialstyrelsen, 2014, 55). Barn som 

utsätts för fysiskt vanvård kan yttra sig i form av bristande hygien; barnet luktar illa eller har 

ingrodd smuts. Det kan även visa sig i form av att barnet inte har adekvat klädsel sett till 

årstiden eller får för lite eller mycket mat (Socialstyrelsen, 2014, 56). Barn som utsatts för 

sexuella övergrepp kan ha diffusa och ospecifika symtom vilket gör det svårare att upptäcka. 

Det beteendemässiga som kan synas är att barnet kan ha ett onormalt sexuellt intresse, 

sexuellt betonade teckningar och antydningar i ord och lek. Det som anses vara den viktigaste 

varningssignalen för utsatthet är att hon eller han själv berättar om det som har hänt 

(Socialstyrelsen, 2014, 58). 

1.5.4 Anmälningsplikt 

Av artikel 19 i FN:s barnkonvention framgår det att alla konventionsstater ska vidta alla 

åtgärder för att skydda barnet från alla former av psykiskt och fysiskt våld och övergrepp, 

försumlig behandling eller vanvård samt sexuellt utnyttjande och övergrepp medan barnet är i 

den ena eller båda föräldrarnas eller vårdnadshavares eller annan persons vård (Unicef, 2008, 

187). Varje land som ingår har sina egna lagar och regelverk för hur de vidtar dessa åtgärder. 

Sverige fick sina första bestämmelser kring anmälningsplikten år 1924 i samband med att 

barnavårdslagen formulerades (SFS 1924:361). Senare ratificerades Barnkonventionen av 

Sverige år 1990 (Cederborg, 2014, 17; Unicef, 2008, 13) och alla myndigheter vars 

verksamhet berör barn och unga på olika sätt har anmälningsskyldighet, enligt 14 kapitlet 1 § 

i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), vilket innebär att all personal som arbetar med barn är 

skyldiga att anmäla till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa 

 (Olsson, 2016, 215). Detta går under benämningen orosanmälan. 

1.6 Avgränsningar 

Med hänvisning till studiens omfattning är denna uppsats avgränsad till att intervjua sex 

lågstadielärare och deras perspektiv på processen vad gäller upptäckandet av varningssignaler 

hos barn som kan tänkas fara illa. Dessa lärare jobbar på tre olika skolor inom Stockholms län 
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och samtliga har varit yrkesverksamma i minst ett år. Studiens avgränsning och dess resultat 

kommer således inte att kunna generaliseras till alla lågstadielärare i Stockholms län. 

2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som använts för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Goffmans rollteori är ett möjligt sätt att förstå komplexiteten bakom hur en 

lågstadielärare tänker kring och arbetar med barn som eventuellt far illa i hemmet och den 

allsidiga roll läraren har. Snarlikt kan Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater göra det möjligt att 

förstå en lågstadielärares handlingsutrymme när de arbetar med barn och skall förhålla sig till 

riktlinjer inom verksamheten och lagen om anmälningsskyldighet samtidigt som dennes 

handlingsutrymme påverkas av kunskap och erfarenhet. Slutligen används Goffmans teori om 

stigma för att förstå vilka konsekvenser ett barn som far illa i hemmet kan komma att få i det 

sammanhanget barnet befinner sig i just nu men även senare i livet.  

2.1 Rollteori 

I vår vardag intar vi, enligt Goffman (1959/2014), olika roller och genomför olika 

framträdanden inför varandra. Olika roller intas beroende på vilken situation en befinner sig i 

och vem en interagerar med. Detta innebär att även lärare intar olika roller när de vistas i sin 

arbetsmiljö. Ett framträdande bygger på att läraren tror på sin egen roll och spelar den med 

äkthet för publiken, som i detta fall är eleverna och föräldrarna. Läraren har en roll att spela 

gentemot barn och föräldrarna men även en roll gentemot sin chef, sina medarbetare och 

andra aktörer såsom socialtjänsten men även när de kliver av arbetsdagen hemma hos 

familjen. Rollen som intas upptas med en fasad (Goffman, 1959/2014, 28), där en ska 

framträda utifrån det som förväntas i den givna situationen. För att spela sin roll på bästa sätt 

förutsätts att läraren har all den kunskap den behöver för att kunna spela sin roll fullt ut utifrån 

andras förväntningar (Goffman, 1959/2014, 25). I framträdandet ingår ansvar och 

skyldigheter och i detta fall ska läraren vara den som undervisar och hjälper barnen att uppnå 

de olika kunskapsmålen men även agera stöttepelare gentemot kollegor och vara en formell 

auktoritet för barnen. Skulle läraren i detta fall visa sig osäker i sin roll, vilket en i högsta 

utsträckning vill undvika för att inte skapa en störning i interaktionerna, kan detta komma att 

påverka lärarens framträdande (Goffman, 1959/2014, 25). Ett framträdande för en publik kan 
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ses som lärarens roll för eleverna (Goffman, 1959/2014, 23), men även för föräldrar och andra 

kollegor. Denna aspekt blir relevant när en ser till lärarens roll och det dilemma och den 

rollkonflikt som uppstår med de primära arbetsuppgifter som denne är utbildad till: att 

undervisa; och sekundära arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för: att upptäcka barn 

som kan tänkas fara illa i hemmet. En tudelad roll som kan få fasaden att falla av och skapa 

osäkerhet i den rollen som spelas. Lärarens kunskap om de olika varningssignalerna och 

förhållningssätt till anmälningsplikten kan förstås med hjälp av lärarens allsidiga roll och de 

rollkonflikter denne kan tänkas hamna i. 

2.2 Street-level bureaucrat / Gräsrotsbyråkrat  

Michael Lipsky (1980) talar om “street-level bureaucrats”, vilket på svenska kan översättas 

till gräsrotsbyråkrater. Lipskys definition av gräsrotsbyråkrater är anställda av staten eller 

kommunen och som i sitt arbete är i direktkontakt med medborgarna och som besitter ett stort 

handlingsutrymme (Lipsky, 1980, 3). De som omfattas av gräsrotsbyråkrater är exempelvis 

lärare, poliser, socialsekreterare, sjukvårdspersonal och övriga offentliganställda som arbetar 

med statliga program. I en svensk kontext bör det nämnas att lärare inom friskolor där lärare 

inte är anställda av kommunen likväl har samma gräsrotsbyråkratsroll. Dessa personer som 

benämns som gräsrotsbyråkrater delar oftast likvärdiga arbetssituationer där de förhåller sig 

till riktlinjer och lagar samt besitter ett handlingsutrymme, där de kan ta beslut som kan vara 

avgörande till det bättre alternativt begränsa livsmöjligheter för en medborgare (Lipsky, 1980, 

4). Exempelvis skulle en orosanmälan från skolan kunna leda till att en socialsekreterare 

handlägger ärendet och tvångsomhändertar ett barn eller skriver av ärendet. Denna teori är 

användbar i denna studie då läraren kan hamna i ett dilemma i sin tudelade roll där de olika 

lärandemålen ska uppnås samtidigt som läraren förväntas ha kunskap om varningssignaler 

som kan tyda på att ett barn far illa och därmed förhålla sig till anmälningsplikten, vilket kan 

leda till att gräsrotsbyråkrater hamnar mellan den egna bedömningen av barnets beteende och 

anmälningsplikten. Utöver eleven bedömer gräsrotsbyråkraten även föräldrarnas beteende och 

förmågor i möte med dem. Fortsättningsvis när jag talar om gräsrotsbyråkrater syftar jag till 

läraren.  

Gräsrotsbyråkratens roll är sett till handlingsutrymmet inte endast stor och avgörande 

gentemot sin elev, utan även mot elevens föräldrar. Barn som far illa i hemmet och de vars 

föräldrar inte förmår ta hand om sitt barn på vederbörligt sätt hamnar i gräsrotsbyråkratens 

händer. Här kan gräsrotsbyråkratens beslut vara livsavgörande och påverka både barnet och 

föräldrarnas samtid och framtid genom en orosanmälan till socialnämnden som socialtjänsten 
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i sin tur hanterar. Gräsrotsbyråkrater möter i sitt arbete många olika typer av personligheter 

med olika bakgrunder som ska tillmötesgås. De primära arbetsuppgifterna för en 

gräsrotsbyråkrat är att undervisa och följa läroplanen, medan anmälningsplikten och 

förhållningen till den kan ses som en sekundär arbetsuppgift. Dilemmat är att förhålla sig till 

sina primära arbetsuppgifter och möta alla elevers behov och nivåer som denne utbildats för 

(Lipsky, 1980, 29-30), samtidigt som en har ett ansvar att uppmärksamma och kunskapen att 

se, höra och förstå olika beteenden som en inte är utbildad för, men som kan visa sig vara 

problematiska för barnets utveckling och hälsa. Här kan det ske en diskrepans när ens 

utbildning inte motsvarar verkligheten. De olika ramarna, även kallat riktlinjer, som finns 

inom en gräsrotsbyråkrati ska gräsrotsbyråkrater förhålla sig till, och dessa ramar kan komma 

att behöva gås över för att kunna se den individuella elevens behov och situation. Beroende på 

ens erfarenheter och kunskap kan handlingsutrymmet se olika ut. Handlingsutrymmet där 

gräsrotsbyråkrater ska verka med sin kunskap och göra överväganden i sitt dagliga arbete kan 

komma att bli en svårighet och barn som far illa kan komma att falla mellan stolarna på grund 

av att kunskapen om dessa barn inte är tillräcklig och tycks vara erfarenhetsbaserat. Kunskap 

kan ses som makt, där en får ett större handlingsutrymme ju mer kunskap en besitter. Ens 

kunskap stärker gräsrotsbyråkratens professionella hållning och kan hjälpa till med 

ställningstagandet i de dilemman de hamnar i (Svensson m.fl. 2008, 231). 

2.3 Stigma 

Samhället består av människor som är uppdelade i kategorier med olika egenskaper som i den 

enskilda kategorin uppfattas som normala, menar Goffman. Inom kategorierna finns 

spelregler och de som ingår i den spelar efter dem eller inte förmår att anamma dem riskerar 

att hamna utanför denna kategori (Goffman, 1963/2014, 9-10). Goffman förklarar att stigma 

är när en person avviker på ett icke-önskvärt sätt från de förväntningar som finns och de som 

inte avviker från förväntningarna på ett negativt sätt anses vara normala (Goffman, 

1963/2014, 12). Stigmatisering kan kopplas till hur beskrivningen av ett barn som far illa görs 

samt  vilka konsekvenser som barnets beteende kan leda till. När en person som befinner sig i 

ett socialt sammanhang inte känner sig accepterad och försöker leva upp till normen leder 

detta till en känsla av stigmatisering (Goffman, 1963/2014, 21-22). Den stigmatiserade kan 

uppleva att de som befinner sig runt omkring en har tankar om ens utseende eller handlingar. I 

denna studie kan begreppet appliceras på barn vars beteende avviker från andra barn i skolan 

(Goffman, 1963/2014, 152), vilket är en konsekvens av att denne inte har det bra hemma, och 

kan bli anmärkningsvärt hos de övriga barnen och lärarna och således tillskrivs dennes 
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beteende avvikande och därmed uppstår ett stigma (Goffman, 1963/2014, 22-23). 

Beskrivningen av ett barns beteende eller utseende kan ses som stigmatiserande, inte bara i 

det sammanhanget barnet befinner sig i utan även senare i livet i form av att det finns en 

berättelse om barnet som tillskrivits av andra. Ett barn som internaliserar den syn andra har på 

en, kan komma att bli påverkat vad gäller dennes identitet och därmed framtid (Goffman, 

1963/2014, 117). 

Goffman belyser tre olika typer av stigman; kroppsliga missbildningar av skilda slag som kan 

kopplas till barnets utseende, fläckar på den personliga karaktären som kan kopplas till barns 

beteende och tribala stambetingade stigman, som kan kopplas till barnets familjebakgrund 

(Goffman, 1963/2014, 12). Samtliga stigman kan kopplas till det som undersöks, barn som far 

illa i hemmet. Barnets utseende i form av klädsel och andra eventuella fysiska attribut, barns 

beteende i form av barnets närvaro och beteende i skolan och barns familjebakgrund i form av 

hur upplevelsen av barnets familjesituation.  

2.4 Teoretisk kritik 

Goffman (1959/2014) nämner att en individ kan känna sig osäker i sin roll och därmed inte 

klara av sitt framträdande, detta betyder inte att det behöver vara så i samtliga fall. En kan 

tänka sig att det finns lärare som är säkra i sin primära roll att undervisa men osäkra i sin 

sekundära roll i att upptäcka barn som far illa men ändå kan förhålla sig till 

anmälningsplikten. 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme (Lipsky 1980) kan förstås när det kommer till att 

arbeta med barn och orosanmälningar men det blir svårare att förstå vilket utfall 

handlingsutrymmet kan leda till i form av orosanmälan på grund av att lärarna saknar 

återkoppling efter en anmälan har gjorts. 

Med hjälp av Goffmans teori om stigma (1963/2014) kan det hjälpa till att förstå hur skapande 

av stigma kan gå till samt hur en lärare önskar att arbeta med barn som far illa för att 

förhindra att stigmatisering fortgår för att således förstå eventuella hinder i att efterfölja 

anmälningsplikten. Goffman talar i sin bok ”Stigma – Den avvikandes roll och identitet” om 

den stigmatiserade personens upplever och tankar kring hur samhället möter en och hur denne 

exempelvis försöker anpassa sig till det han kallar ”normala”. Även om studien syftar till och 

bygger på hur lärarna upplever och tänker kring anmälningsplikten om barn som far illa, kan 

endast lärarnas syn på stigmatisering förstås och inte den stigmatiserade personens 

upplevelser. I denna studie är det eleven som avviker.  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om barn som far illa i hemmet som är av 

relevans för studiens syfte. Forskningen presenteras i tre olika teman med både internationell 

och svensk forskning inom respektive rubrik: 1. Tecken som väcker oro, 

2.Anmälningsskyldigheten och dess tillämpning samt 3. Samverkan.  

I ett internationellt sammanhang finns det en del kvalitativ forskning om den åldersgrupp jag 

har valt att fokusera på vilket skiljer sig från den svenska forskningen som i stället främst är 

kvantitativ. Trots att de internationella studierna skiljer sig från de svenska vad gäller lagar 

anser jag dem vara relevanta att jämföra med en svensk kontext då de behandlar det studien 

ämnar förstå och skapa kunskap om: barn som far illa i hemmet, anmälningsplikt och 

orosanmälningar.  

Även om den tidigare forskningen som presenteras nedan inte enbart handlar specifikt om 

lågstadielärare som jag själv ämnar studera, anser jag den vara relevant att ha med till denna 

studie då de också omfattas av anmälningsplikten som förordas av Skollagen och möter barn 

som far illa i hemmet.  

3.1 Tecken som väcker oro 

Tidigare forskning har angett att personer som arbetar med barn är de som i ett tidigt skede 

kan uppmärksamma olika tecken på att ett barn eventuellt far illa i hemmet. Svensson m.fl. 

(2010), Sundell (1997), Lundén (2004) och Wiklund (2006) har i sina studier visat på att 

vanligt förekommande tecken som väckt oro är olika beteendeproblem hos barnet, men även 

hos föräldern. Tidigare forskning belyser att ett barn som exempelvis är utåtagerande, är 

ledset, inte följer regler, drar sig undan eller på grund av inlärningssvårigheter inte följer med 

i utvecklingen är det som ofta uppmärksammas och som väcker oro och en känsla av att 

någonting inte är som det ska. Lundén tillägger dessutom att det även i vissa fall kan vara så 

att lärare drar sig för att lyfta fram sin oro om de vet att barnet kommer från en familj med 

högutbildade och resursstarka föräldrar, där exempelvis omsorgssvikt har identifierats i lägre 

utsträckning än i sämre socioekonomiska områden (Lundén 2004).  

Det kan tänkas att beroende på barnets socioekonomiska bakgrund kan det yttra sig på olika 

sätt att ett barn eventuellt far illa i hemmet. Medan det i lägre socioekonomiska områden 

identifierats som omsorgssvikt i högre utsträckning, exempelvis att föräldrarna inte har 
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samma ekonomiska utrymme att förse barnet med den mat eller kläder som behövs, kan en 

tänka sig att barn från resursstarka områden far illa av andra orsaker, exempelvis 

känslomässigt frånvarande föräldrar och därmed visar dessa barn olika tecken på hur de 

eventuellt försummas. Förälderns avvikande beteende som antas bero på beroendeproblematik 

är också ett tecken som väcker oro (Sundell, 1997 & Wiklund, 2006). I en studie gjord av 

Schols m.fl. (2013) där de undersökte hur sjukvårdspersonal och lågstadielärare identifierar 

och hanterar misstanke om barnmisshandel visade det sig att de tecken som de oroade sig för 

var plötsliga avvikande beteenden hos barnet samt interaktionen mellan barnet och föräldern 

vid hämtning eller lämning. 

Andershed och Andershed lyfter fram olika riskfaktorer för ett barn och vilka konsekvenser 

de kan föra med sig längre fram i livet (Andershed och Andershed, 2005, 185). Studier visar 

på att normbrytande beteenden såsom aggressivt och utåtagerande beteende kan komma att 

visas på grund av bland annat bristfällig kvalité i föräldra- och barnrelationen, skilsmässa, låg 

socioekonomisk status, föräldrars missbruk, våld eller övergrepp (Andershed och Andershed,  

2005, 97,109,112,106,101). Det normbrytande beteendet som kan vara tecken på att ett barn 

far illa är någonting som lärarna kan uppmärksamma och en god anknytning till skolan är 

viktig för barnet och kan ses som en form av skyddsfaktor (Andershed och Andershed, 2005, 

221; Killén, 2016, 214-216). 

Lundéns (2004) syfte med sin studie var att undersöka vilka tecken på omsorgssvikt hos 

förskolebarn som uppmärksammats av barnomsorgspersonal och BVC-sjuksköterskor och 

vad som anmälts respektive inte enligt kap. 14 paragraf 1 Socialtjänstlagen. I studien 

definierades omsorgssvikt på följande sätt: “ett barn vars fysiska och/eller psykiska utveckling 

är i fara på grund av att föräldrarna inte förmår ge barnet tillräcklig vård och omsorg” 

(Lundén, 2004, 38). Personalen hade observerat tecken på omsorgssvikt hos 9,7% (386 barn). 

I denna grupp där man observerat omsorgssvikt ingick både de som de tror far illa (7 %) och 

tror inte far illa men hade tecken på omsorgssvikt (2,7%). De tecknen som var mest 

förekommande var tecken på känslomässig omsorgssvikt i förälder-barn-relationen följt av 

tecken på fysisk vanvård eller försummelse. Fysiska övergrepp observerades sällan. Av de 

observerade tecken på omsorgssvikt anmäldes inte ens hälften (Lundén, 2004, 49-50). Mer 

om detta i nedanstående kapitel om tidigare forskning kring anmälningsskyldigheten och dess 

tillämpning.  
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3.2 Anmälningsskyldigheten och dess tillämpning 

Cocozza m.fl. (2007), Schols m.fl. (2013), Sundell (1997), Lundén (2004) och Wiklund 

(2006) har i sina studier lyft fram förståelsen för och användningen av anmälningsplikten. 

Trots anmälningsplikten samt misstankar eller oro om att ett barn far illa anmäls inte detta till 

socialtjänsten. Orsakerna till detta tycks vara ganska många, men det som är återkommande är 

att kunskapen om de olika tecken att lägga märke till är bristfällig, dålig erfarenhet av att 

tidigare ha gjort en anmälan samt osäkerheten i om en anmälan hjälper eller stjälper barnet. 

Syftet med Cocozzas m.fl. (2007) studie var att analysera vem som anmäler, vad som anmäls 

samt utfallen av anmälningarna år 1998 i Linköping. Deras studie visar på att processen kring 

anmälan inte tycks fungera som det ska. De lyfter fram att endast 1 % av de professionella, i 

det här fallet lärare och sjuk- och barnavårdspersonal, gör en orosanmälan och att 22 % av 

dessa orosanmälningar inte utreds vidare av socialtjänsten. Att dessa orosanmälningar inte 

utretts vidare har visat sig vara en orsak till varför man fortsättningsvis valt att inte anmäla i 

lika hög utsträckning då man haft en dålig upplevelse av tidigare rapportering och att den inte 

bedöms efter de professionellas upplevelser som träffar barnet ofta (Sundell, 1997).  

Schols m.fl. (2013) som studerat hur sjukvårdspersonal och lågstadielärare identifierar och 

hanterar misstanke om barnmisshandel, visar att det finns en variation i att vilja gå vidare med 

en anmälan eller inte. En del lärare uttryckte oro över att en orosanmälan kring ett barn inte 

behöver bli till det bättre, beroende på hur det följs upp av de som tar emot anmälan. 

Socialtjänsten är en myndighet och kan göra stora ingrepp i barnens och familjens liv genom 

att exempelvis tvångsplacera barnet. Lärarna tänker i viss mån på vilka konsekvenser detta 

kan få för barnet. De lyfter även fram sin rädsla att ta vidare någonting som kanske egentligen 

inte är något allvarligt samt att de saknar kunskap i att kunna hantera anmälningar och hur de 

ska förhålla sig till barnens föräldrar vid misstankar. I Sundells studie (1997) om den låga 

anmälningsfrekvensen bland personal som arbetar med barn visade sig att kunskapen kring att 

veta om ett barn far illa eller inte är otillräcklig samt processen kring anmälan. Ett samarbete 

mellan skola och socialtjänst tycks inneha brister enligt personalen som arbetar tätt med 

barnen där de inte får återkoppling eller förståelse för om det som rapporteras är riktigt eller 

inte. Anmälningsskyldigheten trycker på att oro ska anmälas, oavsett om man tror att man har 

rätt eller inte och att det är upp till socialtjänsten att avgöra detta. Den tidigare forskningen 

lyfter fram att på grund av dåliga erfarenheter av att tidigare ha gjort en anmälan som sedan 

inte utretts vidare menar de som anmält vara en orsak att inte fortsätta anmäla. Utifrån det kan 

det antas att en kombination av bristande utbildning och hantering av ärenden tyder på att 

många barn kan ha kommit att fara illa när de inte behöver det. 
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Likt Sundells studie visar Falkiner m.fl. (2017), som i en australiensisk kontext undersöker 

lågstadielärares upplevelser av anmälningsplikten samt hur de använder och förhåller sig till 

den, att kunskapen därom är vag. Resultaten visar att deltagarna saknade utbildning inom 

området både under sin lärarutbildning och även under tiden som anställd, vilket i sin tur har 

fått dessa lärare att dels inte veta hur de ska förhålla sig till anmälningsplikten, dels bristande 

kunskap i att ens upptäcka om ett barn far illa om det inte syns fysiskt utåt.  

Lundéns (2004) studie om bland annat anmälningsplikten hos BVC-sjuksköterskor och 

barnomsorgspersonal visar på att tolkningen av anmälningsskyldigheten samt avsaknad av 

återkoppling efter anmälan kan tänkas vara orsaker till att man inte anmäler när man 

egentligen ska (Lundén, 2004, 71).  

3.3 Samverkan 

Vikten av samverkan mellan skolan och socialtjänsten, skolan och föräldrarna samt lärare och 

vårdpersonal emellan påpekas återkommande i den tidigare forskningen. Sundell (1997) 

belyser i sin studie om den låga frekvensen av antal anmälningar om barn som far illa att 

många som arbetar med barn saknar ett samarbete med socialtjänsten och att avsaknaden av 

återkopplingen efter en anmälan är påverkar anmälningsbenägenheten. Vidare uttrycker 

personalen att en snabbare hantering av anmälningarna skulle ge en säkerhet i att någonting 

görs åt deras anmälningar. Likt Sundells studie, visar Lundén (2004) på att vikten av att kunna 

prata med sina kollegor för att känna stöd inför exempelvis en anmälan kan vara avgörande 

för barnet. Schols m.fl. (2013) lyfter fram lärarnas syn på att förälderns roll och samarbetet 

mellan dem är en viktig aspekt i att dels upptäcka, dels kunna tillsammans skapa en förståelse 

om någon form av problematik råder. Likt Schols m.fl (2013) lyfter Falkiner m.fl (2017) 

lärarnas rädsla inför att våga anmäla och för att känna att de gör något fel då de inte känner en 

samverkan med föräldrarna. Lärare kan inte vara anonyma när en anmälan görs på samma sätt 

som exempelvis familjens grannar skulle kunna vara. Läraren behöver informera föräldrar om 

att en anmälan kommer att göras vilket antas vara ett hinder i vissa fall.  En kan tänka sig att 

resursstarka föräldrar försöker hindra lärarna att gå vidare med sin oro och att istället låta 

familjen handskas med det själva medan resurssvaga familjer är enklare att hantera. Detta 

lyfter Schols m.fl. (2013) upp som ett hinder för anmälan. Svensson m.fl. (2015) visar på att 

lärarnas oro gentemot ett barn kunde förstärkas eller försvagas beroende på lärarens kontakt 

med barnets föräldrar. Cocozza m.fl. (2007) kunde i sin studie om bland annat 

anmälningsplikten visa att en låg anmälningsfrekvens beror på att de anmälningar som görs 

beror på avsaknad av återkoppling samt att många ärenden som skickas in inte utreds vidare. 
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Av de anmälningar som kom in i och studerades i Cocozza m.fl. studie lades 53% ned och 

utreddes inte (Cocozza m.fl. 2007, 221), vilket går i linje med Sundells studie om avsaknaden 

av återkoppling och tilltron till socialtjänstens bedömningar. 

4. Metod och data 

4.1 Design 

Då syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som lågstadielärare utgår ifrån när de 

beslutar sig om att gå vidare med en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa i 

hemmet bygger studien således på en kvalitativ ansats. Frågeställningarna som utformats är 

bäst lämpade att studera med hjälp av en kvalitativ metod för att få lågstadielärares subjektiva 

upplevelser (Aspers, 2011, 29). Vid insamlandet av empirin har semistrukturerade intervjuer 

tillämpats som är lämpade för studiens syfte, vilket kan vara svårare att få fram i exempelvis 

en kvantitativ enkätundersökning samt att respondenten inte har möjlighet att få en fråga 

förtydligad om denne inte förstår frågan vilken kan leda till låg validitet (Bryman, 2011, 207). 

Mer om semistrukturerade intervjuer i praktiskt genomförande. Ett abduktivt synsätt har 

använts vid insamlandet av empirin, vilket innebär att en växelverkan mellan induktion och 

deduktion har använts (Ahrne och Svensson, 2015, 219). Det deduktiva synsättet har använts 

till en början med första ordningens konstruktion där Goffmans roll- och stigmateori har varit 

utgångspunkten (Aspers, 2011, 46) , men under tiden då intervjuerna gjordes växte ytterligare 

en teori fram utifrån respondenternas utsagor, nämligen Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. 

Detta ger således ett induktivt synsätt där utgångspunkten är i det empiriska materialet 

(Alvehus, 2013, 109). Kort sagt har både teori och empiri haft sin del i skapandet av de olika 

teoretiska begreppen som som vuxit fram från respondenternas utsagor vilket utgör andra 

ordningens konstruktioner (Alvehus, 2013, 109; Aspers, 2011, 47). 

4.2 Urval 

Respondenterna till studien har valts ut med hjälp av ett snöbollsurval, där jag med hjälp av 

två nyckelinformanter inom fältet har fått rekommenderat studiedeltagare som skulle kunna 

vara aktuella för studien (Bryman, 2011, 196). Fördelen med denna urvalsmetod är att med 

hjälp av en nyckelinformant kunna komma åt relevanta personer inom det fält man ska 

studera (Aspers, 2011, 77,96). Nackdelen kan vara att man endast får personer från ett och 
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samma ställe, vilket jag tagit hänsyn till och därför haft två nyckelinformanter som kunnat 

hänvisa till tre olika skolor totalt (Aspers, 2011, 96). Det krav som fanns var att 

respondenterna arbetade med elever i årskurs 1-3 och att de varit yrkesverksamma i minst ett 

år. Dessa krav sattes för att denna grupp inte är studerad i lika hög utsträckning om man ser  

till den tidigare forskningen där lärare till barn i förskola främst studerats samt att personer i 

fråga ska ha fått erfara sina arbetsuppgifter och reflektera över dem för att kunna berätta om 

sina erfarenheter, vilket går i linje med studiens syfte. Nyckelinformanterna fick information 

om studiens syfte och kontaktade sedan respondenten för att fråga om intresse fanns att delta i 

studien. Om respondenten var intresserad informerades denne att jag, forskaren, skulle 

kontakta denne per e-post med mer information. Mer om detta nedan i praktiskt 

genomförande. Respondenterna i denna studie är sex kvinnor som är verksamma i tre olika 

skolor i Stockholms län och har varit yrkesverksamma från 1,5 till 20 år. 

4.3 Praktiskt genomförande  

Efter att studiens syfte och frågeställningar klarlagts utformades en intervjuguide som 

formades till semistrukturerade intervjuer som användes i studien (Se bilaga 2). Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att en utgår från olika teman och deltagaren kan delvis styra 

samtalet. Det finns med andra ord ett huvudfokus men deltagarna kan fritt berätta om sin 

verklighet och det finns utrymme att ställa följdfrågor. Frågorna är öppna och behöver inte 

ställas ordagrant eller i en specifik ordning. Respondenten kan trots en viss struktur få berätta 

om sina upplevelser och känslor som är viktiga för denne vilket går i linje med studiens syfte 

(Aspers, 2011, 143; Bryman, 2011, 206, 415). Nackdelen med detta kan vara att teman som 

skrivits ut kan påverka respondentens utsagor i form av att den intervjuades perspektiv blir 

begränsad och inte lyfter fram sina perspektiv utanför intervjuguiden då teman är valda av 

mig (Aspers, 2011, 143). Trots detta ansåg jag denna metod vara bäst lämpad.  

Innan jag gav mig ut på fältet ville jag testa min intervjuguide för att se om frågorna var 

förståeliga (Bryman, 2011, 258) och bekanta mig med guiden så att jag kunde frågorna 

praktiskt taget utantill för att minska risken att jag ställer frågorna på ett sätt som inte har med 

studiens syfte att göra, vilket kan leda till att studiens tillförlitlighet påverkas negativt 

(Bryman, 2011, 354). Jag genomförde en pilotstudie med en vän som arbetar med barn. 

Fördelen med en pilotstudie är att oklarheter kring frågorna eller dess ordningsföljd kan klaras 

upp och ändras, vilket även gjordes (Bryman, 2011, 259) samt att en person som är erfaren 

inom fältet kan ge synpunkter på frågornas relevans. Efter pilotstudien gjordes några få 

korrigeringar på frågor som var av upprepande slag.  
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Som tidigare nämnt, kom jag i kontakt med mina respondenter via två nyckelinformanter som 

kunde leda mig vidare. Jag fick e-postadresser till samtliga respondenter som var intresserade 

av att delta. De kontaktades via e-post med ett informationsbrev. I informationsbrevet 

framgick studiens syfte, tidsåtgång och de forskningsetiska principerna. I mailet framgick 

även att val av plats och tid var upp till respondenten, vilket är viktigt vid utförandet av 

intervjun att respondenten känner sig bekväm, har tid och finner sig i en lugn och bekant miljö 

(Ahrne och Svensson, 2015, 42-43). Intervjuerna genomfördes således i den miljö 

respondenten önskade, vilka kom att innefatta både skol- och i hemmiljö. Totalt intervjuades 

sju personer varav en av dessa var pilotrespondenten. Pilotrespondenten inkluderas inte i 

analysen. Innan intervjun påbörjades fick respondenten skriva under en samtyckesblankett för 

deltagandet (Se bilaga 3). Tiden för intervjuerna varierade från 30-40 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in för att öka tillförlitligheten och för att ingen viktig data skulle gå 

förlorad, vilket kan ske om man endast antecknar (Bryman, 2011, 428). Under intervjuernas 

gång har jag tillämpat respondentvalidering och sammanfattat respondenternas svar för att 

säkerställa att det har tolkats rätt och i vissa fall har jag behövt återkomma till 

intervjudeltagarna för att få en utsaga bekräftad eller förtydligad för att öka 

trovärdigheten (Ahrne och Svensson, 2015, 26; Bryman, 2011, 353). 

Den kunskap som produceras under intervjun kan komma att påverkas och det är därför 

viktigt att reflektera över sitt deltagande, ha i åtanke att ens egna samt respondentens 

förförståelse påverkar kunskapsproduktionen. Detta är en aspekt som jag haft i åtanke dels vid 

utformningen av intervjuguiden, men även under intervjuns gång (Aspers, 2011, 144-145). 

Slutligen har samtliga deltagare blivit erbjudna att få ta del av studiens slutresultat.  

4.4 Analysprocessen 

Efter varje avslutad intervju påbörjades transkriberingsarbetet. Efter att ha transkriberat en 

intervju läste jag igenom den ett par gånger och gjorde en övergripande kodning (Aspers, 

2011, 176) där jag hade mina valda teorier i bakhuvudet. Jag fann teoretiska begrepp som 

förekom i utsagorna. Med teoretiska begrepp menar jag de begrepp som kan härledas till de 

valda teorierna. Två exempel på detta är när lärarna har nämnt att de har en viktig roll och när 

lärarna berättat om vilka konsekvenser ett barn kan få längre fram om de inte görs något i tid. 

Detta kopplade jag till roll- och stigmateorin. Utöver dessa teorier kunde jag finna att en teori 

jag tidigare inte hade tänkt på framträdde, teorin om gräsrotsbyråkrater och deras 

handlingsutrymme, som jag här valde att plocka in och koda efter. Efter detta läste jag igenom 

intervjuerna på nytt och kodade öppet utifrån det insamlade materialet. Här förekom det flera 



 

 16 

koder i samtliga intervjuer som slogs samman till tre övergripande teman, vilka kan hjälpa till 

att förstå vilka förutsättningar och utmaningar en lågstadielärare har i sin roll: Kunskapsbrist 

och därav, stigmatisering och andra aktörers påverkan på den egna rollen. Denna process var 

tidskrävande och för att underlätta processen hade jag i åtanke att sortera, reducera och 

argumentera. Sortera insamlad empiri, reducera det som är relevant för studiens syfte och 

argumentera för de nya uppkomna begreppen ur empirin (Ahrne och Svensson, 2015, 220; 

Alvehus, 2013, 110-111.). Efter att ha gått igenom det transkriberade materialet och 

sammanställt ett kodschema kunde jag konstatera att samtliga teorier kunde kopplas till 

respondenternas utsagor och att nya tolkningar vuxit fram ur empirin. Således kommer 

ovannämnda teorier och teman presenteras i resultatdelen kopplat till citat ur empirin. En 

viktig aspekt att upplysa om är att de koder som skapats är mina egna tolkningar av empirin 

och att det grundar sig i min egna kunskap om ämnet, mitt syfte och valda teorier (Aspers, 

2011, 169). 

4.5 Etiska överväganden 

Under studiens gång har stor hänsyn tagits till de etiska aspekterna och jag har förhållit mig 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer genomgående som omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, 5-6). Informationskravet innebär att studiedeltagaren ska ha fått 

information om studiens syfte och de villkor som gäller för deltagandet (Ahrne och Svensson, 

2015, 28) (Vetenskapsrådet, 2002, 7). När respondenterna kontaktades fick de ta del av ett 

informationsbrev där studiens syfte, tillvägagångssätt och de forskningsetiska principerna 

presenterades (Se bilaga 1). Dessa val för att arbeta mot en trovärdig studie. Samtyckeskravet 

innebär att en själv har rätt att bestämma över sin medverkan i studien och har rätt att avbryta 

eller välja att inte svara på något denne inte vill. För detta behöver ett samtycke behöver 

hämtas (Vetenskapsrådet, 2002, 9-10). Innan intervjun påbörjades informerade jag än en gång 

om studiens syfte, tillvägagångssätt och vilka villkor som gäller. De olika forskningsetiska 

principerna presenterades igen och om deltagaren fortfarande ville delta fick denne skriva 

under en samtyckesblankett, där respondenten skrev under på att vilja medverka. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenten genomgående ska vara anonyma, uppgifter 

om respondenten ska inte på något sätt gå att spåra och all information ska bevaras på ett 

säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002, 12). Respondentens anonymitet poängterades i 

informationsbrevet, innan intervjun och efter intervjun, detta för att respondenten skulle känna 

sig trygg. Efter varje intervju fick varje respondent ett nummer tilldelat: 1-6 och samtliga 
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transkriberingar anonymiserades, där exempelvis alla namn på personer eller platser som 

uppkommit skrevs ut som XXXX, detta för att avidentifiera och säkra respondentens 

anonymitet. I analysdelen presenteras citaten i form av Respondent 1, Respondent 2 osv. 

Avslutningsvis nyttjandekravet som innebär att all insamlad information endast får användas 

till denna forskningsstudien och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2002, 14) Detta 

informerades dels i informationsbrevet, dels innan intervjun. Respondenten fick även 

information om att när studien är godkänd kommer all insamlad information kasseras. 

4.6 Metodkritik 

Metodvalen påverkar studiens resultat och detta är någonting som är viktigt att ha i åtanke. 

Genom att ha studiens syfte och frågeställningar i bakhuvudet vid val av metod har tankar 

kring etik, fält, beviskrav, ekonomiska resurser och min egna kompetens om metodval funnits 

med. Dessa aspekter är viktiga att tänka på, dels för att förstå om ens metodval är 

genomförbart i det fält man ämnar att studera både etiskt och resursmässigt vad gäller tid, dels 

min egna kompetens om en metod och utförandet av den (Aspers, 2011, 83). Resultaten av 

studien skulle kunna se annorlunda ut om jag exempelvis hade valt att göra 

fokusgruppsintervjuer, där flera respondenter hade fått samlas och diskutera mitt valda ämne 

och frågeställningar (Ahrne och Svensson, 2015, 82). Denna metod valdes bort då den hade 

en del begränsningar jämfört med individuella intervjuer. Metoden kan vara tidskrävande sett 

till efterarbetet, fokusgrupper kan vara svåra att organisera med tanke på lärare och deras 

olika arbetstider. Det kan vara svårt att få alla att kunna delta under en och samma dag och då 

ämnet kan upplevas som känsligt skulle det kunna vara jobbigt att prata i en större grupp, 

särskilt om gruppdynamiken inte fungerar (Bryman, 2011, 460). I en individuell intervju kan 

det istället vara enklare för respondenten att våga tala fritt och därför ansåg jag denna form 

vara med lämpad för min studie. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den analys och tolkning som gjorts. Det som är mest 

relevant och belyser respondenternas upplevelser kommer att lyftas. Utifrån syftet och de 

frågeställningar som studien har följande huvudteman skapats: kunskap och brist därav, 

stigmatisering och andra aktörers påverkan på den egna rollen. Inledningsvis kommer den 
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första frågeställningen att beröras: Hur beskriver lärare varningssignaler hos de barn de 

misstänker fara illa i hemmet? Därefter berörs studiens andra frågeställning: Hur upplever 

lärare att förutsättningarna är för att efterfölja anmälningsplikten och vilka hinder finns det? 

5.1 Kunskap och brist därav  

I samtliga respondenters utsagor råder en samsyn i kunskapsbrist om barn som far illa och hur 

man ska arbeta med de, dvs. upptäcka dessa barn men att lärarna känner sig trygga i sin 

yrkesroll i övrigt. Respondenterna upplever att de genom sin lärarutbildning får en god 

kunskap i läraryrket för att undervisa och följa olika läroplaner men ingen kunskap om barn 

som far illa och hur man upptäcker dem. Respondenterna anser att de har en viktig roll att dels 

undervisa, dels upptäcka om ett barn eventuellt far illa men att de saknar kunskap till den 

sistnämnda biten under sina första år som lärare, vilket skapar en känsla av rollkonflikt. De 

vet att de är anmälningsskyldiga och att det är något som förväntas av dem men att de känner 

att de inte kan spela sin roll fullt ut. Respondenternas beskrivning av begreppet barn som far 

illa går i linje med hur Socialstyrelsen definierar begreppet. När respondenterna berättar vad 

de uppmärksammat för varningssignaler hos barn de misstänkt fara illa, beskriver 

respondenterna det på följande sätt: 

Respondent 1: “.. de visar att de mår dåligt, genom att uttrycka sig våldsamt eller att man märker att 

de kanske är jättetystlåtna. Att man inte tar mycket plats... för du är väldigt instängd i dig själv och 

mår väldigt dåligt. Men framförallt att man ser att vissa barn brukar komma…ja, svarta under 

ögonen, trassligt hår, att man märker att de inte sover eller äter ordentligt. Många kommer ju 

hungriga. Vill ha frukt direkt på morgonen… Att man inte äter frukost..” 

Ovanstående citat belyser många olika sätt som kan ses som varningssignaler på att ett barn 

far illa i hemmet. Utifrån beskrivningen kan man förstå att det bland annat handlar om 

försummelse, som bland annat innefattar att den grundläggande omsorgen brister 

(Socialstyrelsen, 2014, 49). 

Respondent 3: “Utåtagerande.. slåss.. sparkar.. lyssnar inte.. ja, hur mycket som helst.. [...] man har 

sett märken... sen är det ju barn som säger att de blir slagna hemma.” 

Respondentens beskrivning ovan kan tolkas som att ett barn har blivit utsatt för fysisk 

misshandel då barnet själv uttrycker att det blir slaget hemma.  

Respondent 4: ”Utåtagerande, kommer inte överens med andra barnen.. eller de som är svårare, 

håller mycket inom sig, de är tysta och faller in i mängden, att de mår dåligt även fast de inte syns 

eller hörs.” 
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Att ett barn eventuellt far illa i hemmet, tolkar jag det som att utifrån ovan beskrivning att det 

inte bara finns ett sätt, utan flera varningssignaler som kan tala om att någonting inte är som 

det ska. De beskrivningar som görs ovan är enligt mig svårtolkade kring vilken sorts 

problematik som råder, varför det är av vikt att läraren har kunskap om och kan 

uppmärksamma dessa beteenden och tar det vidare med exempelvis samtal med föräldrarna 

eller en orosanmälan om barnets beteende för att kunna gå in och bryta en eventuell situation 

som kan komma att påverka barnet hälsa och utveckling. 

Respondent 5: “Nedstämdhet kan va en sån grej ... [ ... ] annars så våldsamhet... att de blir 

aggressiva. Att de är arga och kommer hit med frustrationer...” 

Ovanstående beskrivningar om de olika varningssignalerna som lärarna uppmärksammar är 

från de mest erfarna lärarna, som har hunnit se mycket och lära sig under tiden. Trots att de 

idag har en förståelse för vilka varningssignaler de ska se efter, har det inte alltid varit så. 

Detta har påverkat deras känsla av att utföra sin roll som förväntat men att de nu känner sig 

mer bekväma när de har kunskapen efter flera års arbetslivserfarenhet med barn. När Lipsky 

talar om gräsrotsbyråkraten och de dilemman de kan hamna i kan detta tydligt kopplas till 

detta, där man kan se att kunskapen är erfarenhetsbaserad. Den kunskap som läraren besitter 

är till för att undervisa men i verkligheten får denne finna sina egna verktyg för att klara av 

sitt arbete och skapa sitt handlingsutrymme. Den utbildningen de får förbereder inte för den 

verkligheten de ska möta (Lipsky, 1980, 31). Den allsidiga rollen som läraren har och den 

kunskapen som förväntas av dem har fått dem att känna sig otillräckliga och maktlösa. Detta i 

sin tur går i linje med Goffmans teori om rollkonflikt, där man kan koppla det till att en 

diskrepans uppstår i att framföra sin roll och de förväntningar som finns när en till början 

saknar kunskap om barn som far illa. När respondenterna frågades om utbildningen om barn 

som far illa i hemmet och kunskapen kring det beskrev två av de mindre erfarna 

respondenterna dilemmat på följande sätt: 

Respondent 1: “Jag vill gärna utveckla det... för att i min utbildning pratade man inte om det, och 

jag menar hur ska man då veta... jag vet ju vad jag ska göra när jag undervisar, men det här, nää...”  

Respondent 5: “Jag har fått lära mig och gå på erfarna pedagoger och se vad de uppmärksammar. 

[...] men det är inte så att jag kom hit med massa kunskap om hur man gör... utan i början blev jag 

ställd. Vad gör jag nu?” 

Ovanstående upplevelser som beskrivs stämmer överens med de övriga respondenternas 

upplevelser om den allsidiga rollen läraren förväntas ha när de kommer ut och arbetar som 

lärare, men inte fullt ut känna att de kan leva upp till. När läraren spelar sin roll förväntas 

denne undervisa, kunna upptäcka barn som far illa samt föra en diskussion med föräldrar, 
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kollegor och andra aktörer men saknar till en början förmågan att spela de olika rollerna 

utanför undervisningen. Beskrivningarna belyser att det är tydligt att läraren vet vad denna 

ska göra när det kommer till att undervisa men när det gäller delen om barn som far illa har de 

känt en känsla av att det är ett obekant område de ska ge sig in i. Både Goffmans rollteori och 

Lipskys teori om dilemmat som grösrotsbyråkraten möter belyser de förväntningarna som 

läraren har i sin allsidiga roll men som försvåras av kunskapsbrist men som i sin tur fångas 

upp av kollegorna. Gräsrotsbyråkratens utbildning motsvarar inte verkligheten som den 

förväntas kliva in i och där uppstår ett dilemma i rollen som lärare vilket i sin tur skapar en 

rollkonflikt. 

5.2 Stigmatisering 

När respondenterna beskriver vilka olika varningssignaler de uppmärksammar samt vilka 

avgörande faktorer de går efter när de beslutar sig om att gå vidare med en orosanmälan fanns 

det blandade känslor gentemot barnet och hur denne skulle påverkas av det. Nedan beskriver 

några av respondenterna vilka avgörande faktorer de utgår ifrån:   

Respondent 1: [..]  som ritar snoppar och snippor och såna saker. Är väldigt sexfixerad fast en bara 

går i tvåan.. [..] då märker man ju att vissa beteenden inte är normalt för en sjuåring att göra.” 

Respondent 3: ”När man ser att beteendet inte är normalt liksom. Då måste man börja fundera och 

rota i vad det är.. [..] Man kan inte bara blunda utan man måste ju undersöka vad är det för fel?” 

Respondent 5: ”Om man ser en skräck i dom.. man kan ju se det på ett sätt, att JAG VILL INTE 

HEM. Alltså de.. låser sig. De håller sig kvar. De gömmer sig i rummet, då blir man ju väldigt 

misstänksam. Och om ett barn skulle säga rakt ut vad det är och va så tydlig med vad det är och vara 

så specifik så att man känner att man får en sån bild att a men det här har hänt.  Och.. om man ser 

fysiskt på dom.” 

Tre av respondenternas beskriver avgörande faktorer på ett sätt där jag tolkar att det är tydligt 

att barnet avviker från de andra barnen i form av beteende. Den tidigare forskningen av bland 

annat Schols m.fl. (2013) lyfter också fram liknande aspekter av att deras känsla kring att 

någonting inte är som det ska sitter i att barnets beteende plötsligt blir avvikande eller att de 

sett att interaktionen mellan förälder och barn vid hämtning och lämning varit oroande. I det 

sistnämnda citatet kan man se likheter med att när barnet ska lämna skolan för dagen väcker 

en misstänksamhet hos läraren om att barnet har en skräck i sig när de ska gå hem.   

Ovanstående tre citat kan kopplas till Goffmans stigmabegrepp, där barnets beteende är 

avvikande från de andra barnen och därmed ses beteendet om det onormala (Goffman, 

1963/2014, 12). Goffman (1963/2014) talar om fläckar på den personliga karaktären vilket 
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kan tolkas som barnets beteenden i ovanstående citaten. Även om en orosanmälan är för 

barnets skull så framkommer det att det finns en medvetenhet och omtanke för att en 

orosanmälan kan leda till att barnet blir stigmatiserat på olika sätt. Tre av sex respondenter var 

måna om hur man pratar om barnet och att det skulle hållas tätt i ett lärarlag för att det inte 

skulle spridas ett rykte bland eleverna eller andra lärarlag om hur barnet är eller har det för att 

försöka skydda barnet från att bli stigmatiserat. Dessa upplevelser beskriver respondenterna 

på följande sätt:  

Respondent 6: ” [..] just i det här fallet gjorde vi en anmälan även om vi haft samtal med 

föräldrarna om klädseln ibland och matsäcken då som ofta inte va med [..] jag såg ju hur de andra 

barnen tittade och ifrågasatte varför den inte hade med sig matsäck som alla andra, barn i den 

åldern kan ju vara retsamma och jag menar, de märkte att det här barnet stack ut [..] men det är 

bara att agera, även om man gärna tänker att det här händer nog inte igen..” 

I ovanstående citat belyser respondenten hur de sett och oroat sig för hur de andra eleverna 

upptäckt att en annan elev sticker ut på grund av att klädseln och matsäcken inte var med när 

det var förväntat. Här tolkar jag det som att de andra eleverna kan vara med i att skapa ett 

stigma.  

Respondent 2: ”Jag tänker att pratar man mycket om nåt barn och det är någonting kring det.. 

kanske det förändrar bemötandet, alltså att vuxna bemöter barnet annorlunda... [..]. Man börjar titta 

på ett annat sätt. För man som vuxen får höra något så är det klart att man tittar åt det barnets håll.. 

men nya glasögon. Om man får höra att det är någonting. Och kanske lite extra kollar. Och det tror 

jag att barnet absolut kan notera.” 

I resonemanget ovan belyser en annan respondent hur stigmatisering kan komma att upplevas 

av eleven i relation till hur läraren bemöter eleven i fråga. Den tolkning som görs här är att 

beroende på hur en lärare som har vetskap om ett barns situation hanterar det, påverkar hur 

andra lärare i sin tur stigmatiserar eleven. 

Ovanstående beskrivningar kan å ena sidan kopplas till det Goffman benämner som stigma, å 

andra sidan till Lipskys handlingsutrymme. Detta kan tolkas som att läraren är medveten om 

sitt handlingsutrymme, att det kan leda till det bättre i längden, men även till det sämre i form 

av att barnet blir stigmatiserat av det steget läraren väljer att göra i form av en anmälan. 

Stigmatiserat i den bemärkelsen att barnet får en dokumentation om sig som är avvikande från 

normen som kan komma att påverka barnet längre fram och hur andra ser på denne. Goffman 

(1963/2014) talar om kroppsliga missbildningar av skilda slag och tribala stambetingade 

stigman vilket kan tolkas som barnets fysiska attribut och familjesituation i de ovanstående 

citaten. Även om några av respondenterna kunde känna sig osäkra kunskapsmässigt om 
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bedömningen de gör är rätt eller inte under sin första tid som lärare så kände de att 

kollegornas betydelse varit en förutsättning att kunna fullfölja anmälningsplikten och undvika 

stigmatisering av ett barn på bästa möjliga sätt, dvs inte blossa upp något som kanske inte är 

någonting. En av respondenterna beskriver det på följande sätt: 

Respondent 2: Är det här ens någonting? [..] Det är skitläskigt sånt här.. och fruktansvärt. Det är.. 

för man pratar om liv här. Det är barn som far illa.. det är…så otroligt hemskt. Om man då som jag 

tänker på det värsta.. vilket man också måste göra. Alltså man kan inte utgå från att det är säkert 

ingenting. Det är ju så många faller mellan stolarna och.. den här eventuella lidandet och skadan för 

det här barnet blir ju extremt stor ju längre tiden går om ingen vuxen har reagerat liksom.. [..] Om 

det skulle dyka upp någonting så känner jag att jag har dom i ryggen, eller dom kan fånga upp en 

liksom. 

Respondent 3: ”[..] här på våran skola har vi ju ett riktigt team och man kan  be sina kollegor om 

hjälp och stöd. Vi försöker hjälpa och stötta varandra så mycket vi kan.. och skapa förutsättningar 

för att man ska kunna få hjälp.” 

Citatet ovan kan å ena sidan tolkas till gräsrotsbyråkratens dilemma som Lipsky talar om, 

osäkerheten en möter i form av avsaknad av kunskapen som kan upplevas som ett hinder i det 

arbetet som ska utföras men som sedan täcks upp av kollegornas kunskap å andra sidan kan 

det tolkas att med försiktighet inte göra en anmälan om man känner sig osäker i och inte skapa 

ett stigma runt barnet. Respondenterna har en samsyn om vilka konsekvenser de tror att ett 

barn får om det far illa i hemmet. Det som framkommer är oro över kamratrelationer, barnets 

utveckling och relationer längre fram i livet. Utöver dessa konsekvenser belyser 

respondenterna svårigheterna som kan uppstå när anmälan har gjorts, eftersom barnen kan 

tänkas vilja vara lojala mot sina föräldrar och inte berättar hela eller ens delar av sanningen i 

ett eventuellt förhör. Barn kan ha svårigheter att berätta av olika skäl: De kan känna skuld 

eller rädsla för repressalier (Hindberg, 1999, 84). Detta kan i sin tur leda till att läraren 

upplever att denne blir motarbetad av barnet på olika sätt, trots att det i själv verket diskret ber 

om hjälp, bland annat genom att barnet förvränger sanningen på grund av att det blivit tystat 

av föräldrarna eller den ena föräldern, och inte inser att läraren eller andra aktörer vill elevens 

bästa med att ställa frågor. En respondent beskriver det på följande sätt: 

Respondent 3: ”Jag vet inte.. jag vet inte hur det ska gå för den här tjejen.. faktiskt.. Jag har svårt.. 

jag kan bara se att det går illa för henne. [..] hon gör ju saker för att ropa på hjälp med samtidigt så 

kan vi ju inte hjälpa henne när vi inte vet vad som är problemet. [.. ] hon har varit på förhör, hon 

berättar ingenting.” 

Upplevelsen kan tolkas som att läraren är mån om att hjälpa ett barn som far illa, som på 

ett sätt redan är stigmatiserat på grund av att en anmälan har gjorts, där anmälan kan ses 
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som ett stigma som man inte vill förvärra. Detta kan tolkas som att en känsla av 

hopplöshet infinner sig i att efterfölja anmälningsplikten men att en känner sig 

motarbetad i detta fallet av barnet själv som denne vill hjälpa. I detta fall tolkar jag det 

som att läraren skulle vilja undvika att problemet fortlöper och skapar större problem för 

barnet i framtiden, att stigmat följer med barnet utan att barnet förstår det.   

5.3 Andra aktörers påverkan på den egna rollen 

 

Fyra av sex lärare har under sin tid som lärare behövt vidta åtgärder och gå vidare med en 

orosanmälan när de haft misstankar om att ett barn far illa i hemmet. Anmälningsskyldigheten 

är någonting som samtliga respondenter känner sig bekväma med. Det respondenterna inte 

känner sig bekväma med är att de upplever sig helt utelämnade efter att en anmälan gjorts och 

att detta i sin tur påverkar deras roll som lärare gentemot barnet. Tankar som: ’Vad händer 

nu?’ ’Hur kommer det att se ut för barnet?’ ’Leder detta till det bättre eller sämre?’ 

framkommer. När de respondenter som behövt gå vidare med en orosanmälan någon gång 

berättar hur de upplevt tiden efter, beskriver de sina upplevelser på följande sätt: 

Respondent 4:”Det känns inte bra alls, tycker vi. För vi berättar för dom, men dom får inte berätta 

nåt för oss. Så vi vet ju aldrig vad som händer.[...] Dom får inte säga nånting... och så träffar man 

barnen... så vet man inte vad som har hänt. ’Har de gjort någonting eller?’ ’Vad händer nu?’ Eller 

liksom... det är bara helt tyst.” 

Ovan beskriver en av respondenterna känslan av ovissheten i att inte veta vad som skett 

efter en orosanmälan. Vidare beskriver en annan respondent samma sorts ovisshet på 

följande sätt där barnet har fått vara på ett förhör hos polisen: 

Respondent 3:”[...] där man gjorde en polisanmälan istället... Och då blir det så att barnet får åka 

in och prata med polisen och sen komma tillbaka till skolan men då får man inte veta vad som sagts 

som lärare. Så det kan ju också vara svårt att man vet att barnet ska åka på polisförhör och sen 

komma tillbaka till skolan och... då är ju den uppe i varv men man vet inte riktigt vad som har sagts 

eller vad som hänt [...] man vill försöka göra det bästa för barnet i skolan, för det är det enda man 

kan göra.” 

I beskrivningen ovan tolkar jag det som att det är tydligt att läraren upplever en stark 

känsla över vad som har sagts och gjorts under förhöret och vad som nu komma skall. I 

jämförelse med den tidigare forskningen av bland annat Sundell (1997) och Lundén 

(2004) där lärarna valt att avstå från att fortsätta anmäla på grund av att de saknat 

återkoppling från andra myndigheter tolkar jag det som att respondenterna olikt i min 

studie valt att fortsätta trots avsaknad av återkoppling. Trots den ovissheten lärarna 
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upplever och oavsett om de tror att de har gjort rätt eller inte är det är upp till 

socialtjänsten att avgöra detta och jag tolkar det som att trots att de fortsätter att anmäla 

utan återkoppling skulle de vilja ha en återkoppling på vad som händer med barnet så att 

de vet hur de ska förhålla sig och kunna hjälpa barnet på bästa sätt när de väl är i skolan. 

Respondent 6:”Det hade gått ett år med det här barnet och jag visste ju att Soc hade kontaktat 

familjen, inte för att de återkopplat utan för att barnet sa till mig i skolan att pappa sagt att jag inte 

ska prata med er för att ni i skolan har ingenting med våran familj att göra… och jag tänkte, kan inte 

soc bara ta barnet eller göra nånting, jag vet ju att det inte är bra där hemma!” 

En känsla av ovisshet att inte veta hur det ter sig för barnet efter att en anmälan har gjorts 

skapade starka känslor av hopplöshet hos samtliga respondenter. Dessa beskrivningar kan 

kopplas till Goffmans rollteori, där läraren inte vet hur denne ska förhålla sig när denne å ena 

sidan vet att om hen gör en orosanmälan igen kommer det att bli sämre för barnet, å andra 

sidan är det vad som förväntas av lärarrollen (Goffman, 1959/2014, 28). Lärarna möter barnen 

varje dag och de saknar återkoppling från Socialtjänsten och/eller Polisen för att kunna hjälpa 

barnet på bästa möjliga sätt när barnet väl är i skolan. Innan en orosanmälan görs tas i de 

flesta fall en diskussion med barnets föräldrar och detta påverkar då i sin tur deras roll både 

gentemot barnet och föräldrarna då de kommer att få träffa dem igen efter att en orosanmälan 

har gjorts. I vissa fall upplevde lärarna att de nästan ville avstå från att ta upp en diskussion 

med föräldrarna igen för att de inte hade någon aning om dels hur det gått till hos 

Socialtjänsten när de kontaktat familjen, dels hur föräldrarna agerat gentemot barnet. 

Samverkan där återkopplingen varit obefintlig upplevdes som ett sorts hinder i att följa sin 

skyldighet som lärare. En lärare uttryckte sin upplevelse kring detta på följande sätt: 

Respondent 1:”.. för att jag märker att barnet mår sämre dagen efter [...] man har ringt föräldrarna 

några gånger... det ger ingen effekt. Alltså att det blir liksom inge... bättre, när barnet kommer dagen 

efter, utan det blir snarare tvärtom. Och då kan man ju misstänka att barnet kanske blir slagen 

hemma för att den har betett sig dåligt tex, så kommer man till skolan och är ännu värre för att 

hemma blir man slagen också… så att... där känner man av lite, att det kanske är bättre att INTE 

säga någonting igen för att underlätta för barnet. Så det är svårt […] man pluggar för att undervisa, 

men det är så mycket annat. Du är ju psykolog, du är läkare och du är, mamma, pappa och alla 

roller...”  

Lärarens upplevelser kan å ena sidan tolkas som en rollkonflikt där läraren ska framträda i en 

allsidig roll för barnet, vårdnadshavarna och myndigheter men inte känner att denne kan 

fullfölja, å andra sidan beskriva det handlingsutrymme denne besitter där gräsrotsbyråkratens 

beslut kan komma att göra barnets vardag till det sämre som ovanstående citat belyser 

(Lipsky, 1980, 4). Gräsrotsbyråkraten kan tolkas som att upplevelsen av att känna att ens 
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beslut inte alltid leder till det bättre för barnet kan denne känna att den istället väljer att avstå, 

trots att den vet att det är vad som för väntas av rollen (Goffman, 1959/2014, 25). Vidare 

beskrev samtliga respondenter att oavsett hinder som de möter eller ovisshet som de upplever 

agerar de i slutändan en gång för mycket än en gång för lite, för ”det är för barnets skull man 

gör det”, som de själva uttrycker det. Detta tolkades som att oavsett utmaningar som de stöter 

på i sin vardag viker de sig aldrig för barnet i slutändan, vilket kan tolkas som en olikhet från 

tidigare studier. 

6.Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som lågstadielärare utgår ifrån när de 

beslutar sig om att gå vidare med en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa i 

hemmet. Målet var att skapa förståelse för hur arbetet ser ut med att både upptäcka barn som 

eventuellt far illa och efterfölja anmälningsplikten. Syftet har kunnat besvaras med hjälp av de 

frågeställningar som formulerades. Den första frågeställningen om hur lärare beskriver 

varningssignaler hos de barn de misstänker fara illa i hemmet har gett viktiga insikter om 

kunskapens betydelse och den andra frågeställningen om hur lärare upplever att 

förutsättningarna är för att efterfölja anmälningsplikten och vilka hinder det finns har givit en 

förståelse för komplexiteten bakom hur en lågstadielärare tänker kring och arbetar med barn 

som eventuellt far illa i hemmet och den allsidiga roll läraren har. Det centrala som 

framkommit av respondenternas utsagor och som jag har valt att lyfta fram är tre 

huvudsakliga upplevelserna om kunskap och brist därav, stigmatisering och andra aktörers 

påverkan på den egna rollen. Underlaget i denna studie består av sex lärare vilket medför att 

resultaten inte går att generalisera i stor utsträckning.  

Enligt FN:s barnkonvention artikel 19 ska alla medlemsländer vidta lämpliga åtgärder för att 

alla barn ska växa upp under sunda och trygga förhållanden. Sverige har gjort insatser för att 

efterfölja olika åtgärder genom bland annat ratificeringen av barnkonventionen år 1990. 

Skolorna går under anmälningsplikten vilket gör dem skyldiga att anmäla misstankar om barn 

som de tror eller riskerar att fara illa. Anmälningar om barnmisshandel har ökat de senaste 

åren och den tidigare forskningen kring området indikerar att barn far illa och lever under 

osunda förhållanden, vilket gör att studiens syfte är av betydelse. Likt tidigare studier 

indikerar denna studien på att barn far illa och lever under osunda förhållanden trots att det 

finns ett regelverk som ska förhindra att detta fortgår. 
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I denna studie framgår det att lärarna fungerar som en skyddsfaktor för barnet och arbetar 

aktivt för att fånga upp de barnen som de misstänker fara illa, men att de emellanåt upplever 

hinder i arbetet. Ett viktigt resultat är att respondenterna upplever att lärarutbildningen inte 

täcker de aspekter som förväntas av läraren när det kommer till att göra en orosanmälan. Detta 

kan medföra olika hinder i att efterfölja anmälningsplikten och spela sin lärarroll fullt ut, 

vilket å ena sidan kan förstås med Lipskys teori (1980) om att dilemman uppstår på grund av 

att utbildningen inte är heltäckande och förbereder inte respondenterna för den verklighet de 

ska möta, å andra sidan Goffmans rollteori (1959/2014) där läraren inte känner sig förmögen 

att ta sig an alla arbetsuppgifter som förväntas av denne.  

Den bristande kunskapen om barn som far illa som en lärare har när den ger sig ut på 

arbetsmarknaden har lyfts fram hos samtliga respondenter och en samsyn finns hos 

respondenterna om att det råder en kunskapsbrist i lärarutbildningen och att man borde ändra 

detta för att lärare i fortsättningen ska kunna känna sig trygga i sin allsidiga roll fullt ut och att 

alla de barn som behöver fångas upp faktiskt fångas upp. Vidare belyser respondenterna 

kollegornas betydelse för att känna sig trygg och att kollegorna ses som en förutsättning för 

att kunna efterfölja anmälningsplikten. Den tidigare forskningen av bland annat Sundell 

(1997) och Falkiner m.fl. (2017) lyfter också fram vikten av samarbete med kollegorna men 

olikt deras studier tolkade jag det inte som att respondenterna i min studie kände sig osäkra på 

hur det går till med en anmälan. Vidare tolkade jag det som att respondenterna i min studie 

inte skulle avstå eller inte fortsätta att göra en orosanmälan på grund av okunskap eller 

osäkerhet som deras tidigare studier indikerar. Respondenterna kände dock en ovisshet när det 

kommer till andra aktörer och att det fick dem att känna att det ibland var tröstlöst med att 

orosanmäla. Olikt den tidigare forskning av bland annat Sundell (1997), Lundén (2004) och 

och Cocozzas m.fl. (2007) framgick det i denna studie att respondenterna aldrig skulle tveka 

att hjälpa ett barn, men att detta i sig kan bli problematiskt då anmälningsfrekvensen kan peka 

på att kunskapen finns och att processen rullar på som den ska, men att den dels är 

erfarenhetsbaserad och att den lärs av kollegorna och inte under utbildningen. Det kan göra att 

man inte ser problemet utifrån och att den tunga belastningen hos de enskilda lärarna kvarstår. 

Att den tidigare forskningen skiljer sig något från min studie kan dels tänkas bero på att den 

tidigare forskningen främst är kvantitativ, där respondenterna kanske vågat uttrycka sin 

okunskap och användningen av anmälningsplikten i högre utsträckning än i min studie där 

respondenterna har fått mötas av frågan ansikte mot ansikte. Men det kan även tänkas bero på 

mitt urval. Det är möjligt att jag hade fått annat resultat med andra respondenter. 
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Vidare kan resultatet förstås med Goffmans teori om stigma (1963/2014), där respondenterna 

var måna om och hade reflektioner kring vad en orosanmälan faktiskt kan leda till hos barn 

som på olika sätt far illa. Framför allt tyder respondenternas upplevelse på en ovisshet om vad 

som händer efter en anmälan, eftersom de inte har vetskap om hur det ter sig för barnet och 

vad det får gå igenom samt på att i vissa fall kunde de se att anmälan inte ledde någonstans. 

Upplevelserna av att anmälan inte leder någonstans går i linje med den tidigare forskningen 

men det som skiljer sig åt främst är just att respondenterna i min studie inte slutat vidta 

åtgärder på samma sätt som de indikerar i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen 

lyfter i mycket mindre utsträckning fram vilka konsekvenser ett barn kan tänkas få längre 

fram i livet (Andershed och Andershed, 2005)  i jämförelse med utsagorna i min studie, vilket 

jag har valt att tolka som att lärarna i så hög utsträckning som möjligt vill undvika att 

stigmatisering blir en del av barnet. Skillnaderna kan tänkas bero på att respondenterna fick en 

följdfråga om vilka konsekvenser en orosanmälan får, medan följdfrågor inte är möjliga på 

samma sätt i en kvantitativ studie, vilket den tidigare forskningen i stor utsträckning har varit. 

Den tidigare forskningen och resultaten i denna studie tyder på att önskan om att insatser i 

lärarutbildningen borde göras för att lärarna ska kunna ta sig an den verklighet som de möter 

och hindra att situationer där barn far illa fortgår. Andershed och Andershed, 2005; Brodin 

2008; Cederborg, 2010 och Killén, 2016 lyfter samtliga upp skolan som en viktig 

skyddsfaktor för barnet. Att ett barn får knyta an till en skola och en ”tillräckligt” bra annan 

miljö kan vara avgörande för barnet , vilket går i linje med hur jag tolkat lärarnas syn på den 

roll de har tillsammans. För att alla barns rätt att leva ett sunt och tryggt liv ska kunna 

efterlevas och arbetas för ser jag att insatser behöver göras på samhällsnivå. Att ett barn far 

illa påverkar inte endast den enskilda individen utan även samhället i stort. Ett barn som av 

olika anledningar far illa hänger ihop med andra problem. Exempelvis kan ett barn som inte 

får sina grundläggande behov tillgodosedda kan löpa större risk för att inte orka gå i skolan, 

vilket i sin tur kan leda till annan problematik såsom psykisk ohälsa, arbetslöshet och 

utanförskap. Orsakerna till att ett barn far illa handlar oftast om att föräldraskapet på ett eller 

ett annat sätt brister. Det kan som tidigare nämnt bland annat bero på att föräldrar har 

missbruksproblematik, psykiska problem eller bristande omsorgsförmåga som gör att de inte 

förmår att se barnets behov före sina egna, vilket kan visas hos barnet på olika sätt beroende 

på vad det utsätts för. Lärarens roll blir att uppmärksamma detta och genom en orosanmälan 

kunna förhindra att barnet fortsättningsvis far illa. 

Det kan diskuteras om det utöver förändringar i lärarutbildningen krävs insatser i samverkan 

mellan de olika aktörerna för att förhindra att situationer där barn som far illa fortgår men 
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även se över mer specifikt vilka barn det är som far illa och på vilket sätt? Hur kan samhället 

och dess institutioner på olika sätt arbeta och fungera som en skyddsfaktor för att fler barn ska 

få växa upp under sunda och trygga förhållanden? Ansvaret är inte endast koncentrerat till 

lärarna, trots att det är de som möter barnen dagligen, utan även samhället i stort. 

 

 
7.Vidare forskning 

Det vore intressant i vidare forskning att undersöka socioekonomisk bakgrund och 

klasskillnader inom samma fenomen och då titta närmare på om det finns skillnader dels i 

barnets utsatthet, dels i hur lärare arbetar i de olika skolorna. Den tidigare forskningen som 

presenteras i denna studie lyfter inte frågan om denna aspekten men indikerar på att det skulle 

kunna vara så att barnets socioekonomiska bakgrund påverkar lärarens agerande. Mina egna 

tankar under studiens gång har väckt frågan om just den socioekonomiska biten där det enligt 

mig kan tolkas som om att orosanmälningar gjordes i högre utsträckning i förorten i 

jämförelse med storstaden. Om detta skulle vara fallet, skulle det vara intressant att undersöka 

om den faktiska utsattheten är högre i förorter i jämförelse med storstäder, eller om det kan 

skilja sig i anmälningsbenägenheten. Detta med andra teorier som ser till klassaspekten. Det 

skulle även vara intressant att genomföra samma studie med fler respondenter för att kunna 

göra en långtgående generalisering av resultaten då min studie endast är en fingervisning på 

hur det kan se ut. Mitt resultat skulle vidare kunna användas för att utforma en enkätstudie för 

att göra en ännu större undersökning bland fler lärare. 
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https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

  

Mitt namn är Ancelica Nyman och jag håller på att utbilda mig till beteendevetare och läser 

just nu min sista termin på Sociologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Jag ska 

skriva en 

C-uppsats om hur lärare tänker och upplever kring barn som far illa i hemmet. Syftet med 

studien är att jag vill fördjupa mig och bidra med kunskap om vilka faktorer som lärare i 

grundskolans tidigare år utgår ifrån när de beslutar sig om att gå vidare med en orosanmälan 

om misstanke att ett barn far illa. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Du har själv rätt att bestämma över din medverkan. 

Alla uppgifter om dig och din medverkan kommer att vara anonyma och förvaras i säkerhet. 

Du kommer att avidentifieras vilket innebär att det inte kommer att gå att spåra vad du har 

sagt eller vilken skola du kommer ifrån. För att underlätta arbetet kommer intervjun att spelas 

in så att ingen viktig information under intervjuns gång går förlorad. Ljudmaterialet kommer 

att kasseras så snart examensarbetet är godkänt. Arbetet kommer endast att användas till 

forskning och ingenting annat. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan eller välja att inte svara på frågor som du inte känner dig bekväm med. 

  

När denna C-uppsats är klar kommer den att publiceras och finnas offentlig. Vid intresse är du 

välkommen att få ta del av arbetet när det är klart. 

  

Tack på förhand, 

Ancelica Nyman 

  

  

Kontaktuppgifter:  

Ancelica Nyman 

XXX.XXX@gmail.com 

XXX-XXXXXX 

  

Handledare: Maria Forslund 

Stockholms Universitet 

 

 

mailto:XXX.XXX@gmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Information: 
  

●   Välkommen 

●   Studiens syfte 

●   Intervjuns upplägg 

●   Etiska aspekter 

●   Frågor? 

  

Bakgrundsfrågor: 
●   Berätta lite om din bakgrund; Vad har du för arbetslivserfarenhet och/eller utbildning? 

●   Vad fick dig att vilja utbilda dig till lärare för grundskolans årskurs 1-3? 

      Följd: Något särskilt som lockade? 

●   Hur länge har du arbetat på denna skola? 

  

Begreppsdefinition: 
●   Vad innebär ‘barn som far illa i hemmet’ för dig? 

  

Kunskap/erfarenhet kring tecken och orosanmälan: 
●   Hur upplever du din kunskap om eventuella tecken på att ett barn som far illa i 

hemmet? 

●   Hur ser utbildningen om orosanmälan ut under lärarutbildningen? 

      Följd: Anser du att det är någonting som saknas? 

●   Hur ser utbildningen om orosanmälan ut hos arbetsgivaren? 

     Följd: Hur upplever du stödet från skolans sida att följa anmälningsplikten? Hur pratar 

ni om detta inom verksamheten? 

●   Berätta vilka tecken du uppmärksammar som eventuellt kan signalera att ett barn far 

illa i hemmet? 

      Följd: Kan du ge ett exempel? Berätta mer. 

●   Vad anser du att är ett/eller flera särskilda tecken som man ska vara uppmärksam på? 

      Följd: Finns det några hinder att inte upptäcka? Om ja, isåfall vad för hinder? 

●   Hur upplever du barnens förmåga att berätta om något inte är som det ska hemma? 

      Följd: Kan du ge ett exempel? Vad gjorde du då? Berätta mer. 

●   Har du behövt diskutera oro över ett barn med deras vårdnadshavare? 

Följd: 

Ja: Hur upplever du att samtal med vårdnadshavare har varit? Vill du berätta hur gick 

det till? 

Nej: Har det aldrig varit aktuellt eller har du oroat dig men inte samtalat med 

vårdnadshavare? Vad fick dig att avstå? 

●   Hur upplever du att behöva informera och prata med vårdnadshavare vid oro? 

      Följd: Har du ett exempel? Vad gjorde du då? Vad hände sen? 

  

Anmälan: 
●   Har du behövt göra en orosanmälan till socialtjänsten någon gång? 

      Följd 1: 

Ja: Har du ett exempel? Hur gjorde du då? 

Nej: Har det aldrig varit aktuellt eller har du oroat dig men inte gjort en anmälan? Vad 

fick dig att avstå? 
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Följd 2: 

Ja: Berätta för mig vad som är avgörande faktor/er för dig när du valt att gå vidare 

med en anmälan till socialtjänsten. 

Nej: Berätta för mig vad du anser vara avgörande faktor/er att tänka på om man 

funderar på att gå vidare med en anmälan till socialtjänsten eller inte. 

  

●   Har du upplevt en osäkerhet/svårighet i att någon gång avgöra om en orosanmälan ska 

göras? 

      Följd: 

      Ja: Kan du ge ett exempel? Vad gjorde du då? 

Nej: Vad får dig att känna dig säker i avgörandet? 

  

Avslutande: 
●   Utifrån din erfarenhet, vilka tips/råd har du att ge till andra som arbetar med barn? 

●   Finns det någonting du vill tillägga som kan vara av intresse för denna studie? 

●   Om det skulle vara någon information som jag skulle vilja komplettera med i 

efterhand, är det ok om jag kontaktar dig då? 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett  

 


