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Sweden has an obligation to report child abuse suspicions to Social Services. 
According to Socialtjänstlagen (swedish constitution) 1 § Chapter 14, all employees in 

agencies affecting children, such as schools, have a responsibility to report their 
suspicions. Research shows that many abuses are not reported. The consequence of this 

is that Social Services does not hear about all cases of abused and harmed children. One 
profession where reporting is mandated is school counselors. The school counselor has a 
particular status in the educational community and meets many maltreated children, and 

children who injure themselves through their own behavior. The purpose of our study 
was to describe the circumstances that school counselors believe may affect their 

tendency to report. Using qualitative methods, we had eight interviews with school 
counselors from different municipalities who work with students of different ages, and 
who have different experiences within their profession. The result was related to the 

theoretical frames of the written composition by Stephen Webb’s (2006), The 
Rationality of Regulation and the Sociological Concepts of Formal and Informal Social 

Controls (Israel, 1968). Our study shows that all school counselors knew that a report 
had to be submitted even at the slightest suspicion, although several of them said that 
they in some cases avoided to report. The reasons for this, which all according to our 

interpretation means that the regulation and the social control of maltreated children 
does not always work, could have to do with the cooperation and response from the 

social services, or that they assumed that the involvement with the social services would 
not benefit the child. It could also be that the student’s situation was not serious enough 
to report, or that they wanted more information about the situation before reporting. 

Another reason could be that they assumed that there are better ways to sort out the 
students’ concerns within the school or other agencies, especially if it regards an older 

student. The study also shows that the school counselors felt there was a risk in losing 
the students trust when reporting their suspicions. 

 

Key words: The obligation to report, child abuse and neglect, school counselor, 
regulation, formal and informal social controls.   



Förord 
  

Vi vill rikta ett stort tack till alla skolkuratorer som har ställt upp i vår studie och gjort 
den möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Mikael Sandgren som har gjort ett 

fantastiskt jobb med att vägleda oss igenom arbetet med uppsatsen. 

     Att vara två författare till en uppsats kräver att skrivandet delas upp på ett bra sätt 

mellan författarna. Genom hela arbetets gång har vi haft ett nära samarbete med 
varandra. Vår strategi har varit att dela upp skrivandet mellan oss för att sedan byta 
texter med varandra och fylla på, ta bort och ändra i den andres text. Texten har sedan 

skickats tillbaka för att kommenteras och skickats till den andre ännu en gång, och så 
har den skickats fram och tillbaka tills den blivit klar.  

 I uppsatsens bakgrundsdel har Jenny skrivit första utkastet till informationen om 
skolkuratorn och barn som far illa. Amila har skrivit om anmälningsskyldigheten samt 
vad som händer efter att en anmälan har gjorts. I avsnittet med tidigare forskning har vi 

ansvarat för att skriva om olika forskningsrapporter. I metodavsnittet har Amila skrivit 
första utkastet om vår vetenskapsteoretiska ansats och våra etiska överväganden och 

Jenny har skrivit första utkastet om metodval och tillvägagångssätt. Gällande inledning 
och problemformulering, avsnittet om studiens tillförlitlighet, analysen och diskussions-
avsnittet har vi tillsammans i förväg staplat upp punkter angående innehållet, som den 

ene sedan har skrivit ihop till en text som har fyllts på och kommenterats av den andre. 
Sammanställningen av resultatet delade vi upp så att vi skrev om lika många intervju-

teman var.  

 Det praktiska arbetet med att kontakta intervjupersoner och utföra intervjuer har delats 
upp lika mellan oss så att båda har gjort lika många intervjuer. Jenny har intervjuat IP A, 

IP D, IP G och IP H och Amila har intervjuat IP B, IPC, IP E och IP F. Vi anser att vi 
båda har varit lika delaktiga i arbetet med uppsatsen.  
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Inledning och problemformulering 
 

Generellt har barn och unga i Sverige det bra med avseende på hälsotillstånd och 

uppväxtförhållanden (Socialstyrelsen, 2009), men det finns också barn som far illa. I 

vilken omfattning detta sker är omöjligt att säga, men det finns statistik som 

åtminstone ger fingervisningar. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå, 2010) 

polisanmäldes 19 110 misshandelsbrott år 2009 mot barn och unga mellan 0-18 år. Det 

är ungefär en procent av alla barn i Sverige. Många gånger är den misstänkta förövaren 

för denna typ av brott någon i barnets närhet, ofta en förälder eller en styvförälder 

(Ibid.) Brå menar dock att ett stort antal misshandelsbrott mot barn aldrig polisanmäls 

så mörkertalet är antagligen stort.  

 De former av våld som barn utsätts för brukar delas upp i fysiskt våld, psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkning, fysisk försummelse och psykisk försummelse 

(Socialstyrelsen, 2004). Det finns dessutom barn och unga som far illa på grund av ett 

eget destruktivt beteende, så som missbruk eller kriminalitet (Ibid.) Forskare och 

myndigheter verkar vara överens om att ju tidigare det upptäcks att ett barn far illa, 

desto bättre förutsättningar finns att hjälpa barnet (Lundén, 2004; Skolverket, 

Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2004; Sundell & Colbiörnsen, 1996). 

     Det borde föreligga goda chanser att i ett tidigt skede upptäcka att ett barn far illa i 

och med att Sverige har skolplikt, med vilket följer att alla barn som går i skolan blir 

synliga för andra vuxna än deras vårdnadshavare. Många barn går dessutom 

dessförinnan i förskola, och efter grundskolan går många i gymnasiet (SOU 2005:81). 

Alla anställda inom myndigheter, vars verksamhet rör barn och unga, är enligt 14 kap. 

1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldiga att anmäla till socialnämnden vid 

misstanke om att ett barn far illa och kan behöva ingripande från dem. Socialnämnden 

har ett allmänt ansvar för att barn ska kunna växa upp under goda och trygga 

förhållanden. De bär ansvaret för att ingripa då ett barns vårdnadshavare inte kan 

tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad, skydd eller stöd. (5 kap 1 § 

Socialtjänstlagen SFS 2001:453). 

     Det tycks finnas ett glapp mellan praktik och regelverk som får till följd att alla barn 

som far illa inte kommer till socialnämndens kännedom. Såväl forskare som 
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myndigheter i Sverige anser att för få anmälningar om att barn far illa görs till 

socialtjänsten av anmälningsskyldiga (dir. 2007:168; Kauntiz, Löfholm, & Sundell 

2004; Lundén, 2004; Socialstyrelsen 2004; Socialstyrelsen 2003; Socialdepartementet, 

prop. 2002/03:53;; SOU 2001:72; SOU 2000:19; Sundell 1997; Sundell och 

Colbiörnsen 1996; 1999).  

 I Sverige har förskolepersonals och barnavårdcentralspersonals benägenhet att 

identifiera tecken på att barn far illa studerats (Lundén, 2004). De studierna visar att 

faktorer så som utbildning och erfarenhet hos personalen samt vilka tecken som finns 

på att barn far illa har betydelse för identifieringen av dessa barn och om detta anmäls 

eller inte (Ibid.). I en studie om skolpersonal har framkommit att vanliga anledningar 

till att underlåta att anmäla är osäkerhet på om barnet far illa, att skolpersonal tror att 

familjen redan är aktuell hos socialtjänsten, att problemet inte berör socialtjänsten eller 

att anmälan inte gagnar barnet (Sundell & Colbiörnsen, 1996).  

     Skolkuratorer har en särskild ställning i skolvärlden eftersom deras arbete handlar 

om att tillföra social och psykosocial kompetens inom skolan (Sveriges skolkuratorers 

förening, 2008). En grupp av elever som söker upp skolkuratorn för samtal är just 

elever som far illa (D-Wester, 2005). Skolkuratorns arbete skiljer sig från 

socialtjänstens bland annat på så vis att socialtjänsten har myndighetsutövning, som 

innebär att de har makt över medborgare som kan bestå av för dem både missgynnande 

och gynnande beslut (Strömberg, 2000). Dessa befogenheter har inte skolkuratorn 

(Olsson, 2009). Inom skolan är det däremot skolkuratorn som står för den 

huvudsakliga kontakten med socialtjänsten och även andra verksamheter så som barn- 

och ungdomspsykiatri (Bengtsson & Svensson, 2006).  

 Utifrån tidigare forskning (Kauntiz, Löfholm, & Sundell 2004; Lundén, 2004; 

Sundell 1997; Sundell och Colbiörnsen 1996; 1999) har vi grund att tro att 

skolkuratorn, likväl som övrig skolpersonal, inte anmäler alla misstankar de har om att 

barn far illa. I och med skolkuratorns särskilda ställning inom skolan känns det för oss 

särskilt uppseendeväckande om skolkuratorn avstår från att anmäla sina misstankar om 

barn som far illa. Det är således även intressant att undersöka huruvida de speciella 

omständigheterna kring skolkuratorns roll i skolan påverkar dess sätt att resonera och 

ta beslut om att anmäla misstanke om att barn far illa eller inte.  
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Syfte  
 
Syftet med studien är att beskriva vilka faktorer skolkuratorerna anser kan påverka 

deras anmälningsbenägenhet. 

 

Frågeställningar 
 
1. Hur beskriver skolkuratorerna sin anmälningsskyldighet?  

2. Vad är det som skolkuratorer anser påverkar deras benägenhet att anmäla sina miss-

tankar om att barn far illa? 

 

Definition av begrepp 
 

Barn 

Enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (2001:453) avses med barn varje människa under 18 

år. Det är denna definition av begreppet barn vi har använt oss av i uppsatsen.  

 

Misstanke om att barn far illa 

Anmälningsskyldigheten gäller inte endast då det finns misstanke om att barn 

verkligen far illa, det gäller även när det finns misstanke om att barn riskerar att fara 

illa (Socialstyrelsen, 2004). När vi använder uttrycket barn som far illa i uppsatsen 

syftar vi därmed både på barn som far illa och barn som riskerar att fara illa.  

 

Socialnämnd och socialtjänst 

Enligt lagrummet där anmälningsskyldigheten regleras (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

SFS 2001:453) ska anmälan göras till socialnämnden. Detta begrepp används ofta i 

anslutning till lagrummet i den här uppsatsen. Socialnämnden är en kommunal politisk 

nämnd som oftast delegerar arbetsuppgifter till tjänstemän (Grimlund, Gustafsson & 

Zanderin, 1997) som arbetar inom det som ofta kallas socialtjänsten och av detta skäl 
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faller det sig mer naturligt att på en del ställen i uppsatsen använda detta begrepp 

istället för socialnämnd.   

 
 

Bakgrund  
  

I det här avsnittet beskrivs inledningsvis skolkuratorns yrkesroll. Därefter följer en 

överblick av bestämmelserna om anmälningsskyldigheten, en definition av barn som 

far illa och slutligen beskrivs vad som händer när anmälan har kommit in till 

socialnämnden.  

  

Skolkuratorn 

Som skolkurator kan man arbeta inom grundskolan, gymnasiet eller särskolan. I 

Skollagen (SFS 1985:1100) finns inga krav på att elever måste ha tillgång till 

skolkurator så som det måste finnas tillgång till skolsköterska. Skolkuratorn är varken 

omnämnd i Skollagen eller i läroplanen (Lpo, 94). I juli 2011 ska en ny skollag 

(Skollag 2010:800) börja tillämpas där krav på tillgång till skolkurator införts. Där 

fastslås att skolkuratorn ska ingå i elevhälsan tillsammans med skolläkare, 

skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger. Elevhälsan ska enligt regeringens 

proposition (prop. 2001/02:14) ha ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till 

skapandet av trygga och goda uppväxtvillkor för eleverna. Den ska tillsammans med 

övrig skolpersonal stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

 Enligt resultaten i Åsa Backlunds (2007) avhandling om elevvård i skolan skiljer sig 

skolkurator och skolpsykolog åt på så vis att skolpsykologen till skillnad från 

skolkuratorn sällan finns placerad på skolan utan oftare är placerad på en resursenhet 

där arbetet till största del består i att göra psykologiska utredningar på barn.  

  En av skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att samtala med elever och 

föräldrar och samtalen är ofta av terapeutisk karaktär (Backlund, 2007). På en skola är 

det också ofta skolkuratorn som står för kontakten med socialtjänsten samt andra 

myndigheter och verksamheter (Ibid.) Detta innebär inte att skolkuratorn har någon 

myndighetsutövning. Skolkuratorn är också den på skolan som enligt Bengtsson och 
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Svensson (2006) har kontakt med bland annat socialtjänsten och barn- och 

ungdomspsykiatrin. Enligt Backlund (2007) ägnar sig skolkuratorn även åt att ge 

konsultation till lärare angående elever.  

 

Anmälningsskyldighet och sekretess  

I 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) stadgas särskilda bestämmelser om 

socialnämndens ansvar för barn och unga. Det är socialnämnden som har det yttersta 

ansvaret när vårdnadshavare brister i sin föräldraroll. Socialtjänsten är ofta beroende av 

uppgifter från myndigheter eller andra befattningshavare som kommer i kontakt med 

barn för att få kännedom om de barn som far illa och behöver socialnämndens hjälp 

(Olsson, 2009).  

 En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna hjälpa barn och deras familjer är att 

personer med anmälningsskyldighet anmäler misstankar om att barn far illa (Olsson, 

2009). Anmälningsskyldigheten gäller för personal inom myndigheter vars verksamhet 

berör barn och ungdom, all personal på en skola är således anmälningsskyldiga. 

Detsamma gäller personal i fristående skolor. Anmälningsskyldigheten innebär att de 

som omfattas av den ska göra en anmälan till socialnämnden om de misstänker att ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa. (Socialstyrelsen, 2004). Det rör sig alltså inte om 

polisanmälan. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), första och andra stycket i paragrafen lyder enligt följande:  

  

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

  

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 

hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten 

och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana 

myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje 

stycket. (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen, SFS 2001:453) 
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Första stycket uppmanar allmänheten att anmäla till socialtjänsten medan andra stycket 

fastställer skyldigheten för vissa professionella att anmäla. Anmälan till socialnämnden 

ska inte göras endast då någon känner till att ett barn behandlas på ett sådant sätt att 

fara uppkommer för dess hälsa eller utveckling, utan redan vid misstanke om att något 

förhållande föreligger som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd (Socialstyrelsen, 2004). Enligt lagtexten ska anmälan göras genast. Det är 

inte den anmälningsskyldiges uppgift att förvissa sig om att det finns behov av skydd 

eller hjälp för barnet innan en anmälan görs (Erdis, 2008). 

 Om man som anmälningsskyldig underlåter att anmäla misstanke om att barn far 

illa till socialnämnden kan man dömas för tjänstefel i form av till exempel en skriftlig 

varning eller löneavdrag (Lindelöw och Olsson, 1991). 

      Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska, i förekommande fall 

skolpersonalen, lämna uppgifter av betydelse till socialtjänsten för utredning av barns 

behov av skydd. Anmälningsskyldigheten är alltså ett undantag från sekretessen 

(Socialstyrelsen, 2004). Skolkuratorn är inte skyldig att lämna känsliga uppgifter till 

annan personal inom skolmyndigheten. Denne ska dock självständigt bedöma vad de 

kan lämna till andra med stöd i sekretessregler och efter en yrkesmässig och etisk 

värdering. När det gäller uppgiftslämnande till rektorn så har denne oftast rätt att ta del 

av uppgifter ifrån skolkuratorn. Rektorn har dessutom rätt att beordra skolkuratorn att 

lämna uppgifter till andra på skolan. (Erdis, 2008).  

 Alla anställda inom skolan har sekretess om uppgifter som rör enskilda elevers och 

föräldrars personliga förhållanden i den mån de deltar i arbetet med ett elevvårdsärende 

(Bengtsson & Svensson, 2006). Sekretess i skolan hindrar inte att uppgift lämnas till en 

enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande 

myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Detta innebär att socialtjänsten kan 

utnyttja den bestämmelsen i en utredning och hämta uppgifter från skolan (Olsson, 

2009).  

 Socialtjänstens sekretess regleras i OSL (offentlighets- och sekretesslagen) 26 kap. 1 

§. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men. 
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     Anmälningsskyldigheten gäller barn, det vill säga personer mellan 0-18 år och berör 

alltså inte de elever i gymnasieskolan som har fyllt 18 år. Däremot finns den så kallade 

generalklausulen som stadgas i 10 kap. 27 § OSL (2009:400) som kan bryta 

sekretessen. Med stöd i den kan uppgifter om en elev lämnas till en myndighet om det 

är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det intresse 

som sekretessen ska skydda. 

 

Barn som far illa  

I syfte att uppnå en samsyn mellan yrkesgrupper som arbetar med barn om vad som 

ska avses med uttrycket barn som far illa har Kommittén mot barnmisshandel fastställt 

ett antal situationer och förhållanden som enligt dem innebär att barn far illa (prop 

2001/03:53). Denna redogörelse definierar vad som i den här uppsatsen avses med att 

barn far illa även om den, som regeringen framhåller, inte kan ge en komplett 

beskrivning av detta eftersom kunskaperna om vad som kan innebära skadliga 

förhållanden för barn ständigt växer. De situationer och förhållanden kommittén 

identifierat är fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkning, fysisk 

försummelse och psykisk försummelse (Ibid.)  

     Med fysiskt våld menas att barnet förorsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller 

blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd av annan person. Psykiskt våld 

innebär att ett barn systematiskt och oftast under lång tid utsätts för nedvärderande 

omdömen, nedbrytande behandling, så som fostran till asocialt beteende eller 

kriminalitet, eller avsiktligt känslomässigt lidande. Även en enstaka allvarlig sådan 

händelse kan innebära att barnet far illa. Exempel på psykiskt våld kan vara hån, 

orimligt höga bestraffningar eller att barnet tvingas bevittna våld i sin närmiljö. 

Sexuella övergrepp är alla typer av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en 

annan person. Dessa handlingar kan bestå av allt från verbala sexuella anspelningar 

eller att barnet tvingas se pornografisk film till fullbordade samlag. Kränkning handlar 

om att en person i ord eller handling behandlar barnet nedlåtande exempelvis genom 

nedlåtande kommentarer om barnets utseende, att den fryser ut barnet eller på annat 

sätt förolämpar barnet. Fysiskt och psykiskt våld samt sexuella övergrepp är kränkande 

för barnet. Med fysisk försummelse avses att barnets vårdnadshavare oftast under 
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längre tid skadar eller sätter barnets fysiska hälsa eller utveckling på spel genom att 

inte ge det god fysisk omsorg. Det kan till exempel gälla att barnet inte får den medicin 

den behöver, att barnet inte får möjlighet att sova eller att barnet inte har 

årstidsanpassade kläder. Psykisk försummelse är när barnets psykiska hälsa skadas eller 

sätts på spel genom att barnets grundläggande behov av exempelvis uppmärksamhet, 

fostran eller stimulans inte tillgodoses. (prop 2002/03:53)  

     Ett barn kan också fara illa av ett eget beteende, så som kriminalitet, drog-

användning eller annat självdestruktivt beteende. (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Efter att anmälan gjorts  

Då en anmälan om ett barn som far illa har kommit in till socialtjänsten tar en 

handläggare vid en förhandsbedömning ställning till om en utredning ska inledas eller 

inte (Olsson, 2009). I socialtjänstens arbete kring barn ska alltid barnets bästa beaktas, 

med vilket följer att varje beslut som rör ett barn ska grunda sig på en bedömning av 

vad som är bäst just för barnet (Meeuwisse, Sunesson, Swärd, 2006). 

     Vid utredningen får socialtjänsten ta de kontakter som behövs för att bedöma 

behovet av insatser för barnet. En insats innebär i detta sammanhang hjälp till 

förändring. Det finns olika insatser att få, det kan handla om sådant som 

familjehemsplacering, särskilt boende eller kontaktperson (Olsson, 2009).  

    Barnet går oftast kvar i förskolan eller skolan under utredningstiden och 

vårdnadshavaren har rätt till insyn och delaktighet under utredningen som normalt ska 

vara klar inom fyra månader. Utredningens mål är att tydliggöra barnets hela situation 

där både föräldrarnas starka sidor och deras brister är viktiga. Idealet är att föräldrarna 

själva kan föreslå eller acceptera det stöd som deras barn behöver. Även då 

misstankarna gäller akut problematik som barnet snabbt måste skyddas från ska 

vårdnadshavarna, om det är möjligt, göras delaktiga. (Olsson, 2009). 

    Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bygger på frivillighet vilket innebär att en familj 

kan tacka nej till föreslagna insatser. Om utredningen visar att barnet utsätts för 

påtagliga risker kan tvångsvård bli aktuellt. Med stöd av tvångslagen Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52), kan nämnden också besluta 

om omedelbart omhändertagande och domstol kan besluta om tvångsvård. Det är sedan 
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socialnämnden som avgör innehållet i vården. En utredning ska alltid bedrivas så att 

ingen i onödan utsätts för skada eller olägenhet (Olsson, 2009).  

 

 

Tidigare forskning 
 
 

Det finns en hel del forskning om den svenska barnavården, men de flesta studier som 

gjorts är inriktade antingen på det arbete som sker hos socialtjänsten efter att en 

ansökan eller anmälan kommit in eller så är de inriktade på den vård barn får, så som 

institutionsvård eller familjehemsvård. Få studier är inriktade på det steg som föregår 

socialtjänstens arbete och de insatser som ges, nämligen anmälningar till socialtjänsten 

och omständigheterna kring dessa. Det finns dock forskare som har beskrivit 

omfattningen och karaktäristikan hos anmälningar inkomna till socialtjänsten.  

    De flesta anmälningarna om barn som far illa gäller barn mellan 13 och 17 år 

(Cocozza, 2007; Wiklund, 2006; Östberg, 2010). Resultaten i Stefan Wiklunds (2006) 

avhandling visade att per 1000 barn i de 100 kommunerna han studerade var 63,5 

stycken av de anmälda barnen 13-17 år och 17,7 stycken var 0-12 år. De vanligaste 

anledningarna till anmälan av de yngre barnen (0-12 år) var enligt Wiklund brister i 

omsorgen av olika slag, sådant som däremot inte innefattar fysisk misshandel, sexuella 

övergrepp eller regelrätt vanvård. Vanligaste orsakerna till anmälan bland ungdomar 

var enligt Wiklund kriminellt beteende och skolrelaterade problem. Även enligt 

resultaten i Madeleine Cocozzas (2007) avhandling är den vanligaste anmälnings-

orsaken kriminalitet. Enligt resultaten i Francesca Östbergs (2010) avhandling är det 

dock konflikter i familjen, men även ungas asocialitet, med vilket Östberg avser 

kriminellt beteende och missbruk hos barnet. En anledning till att unga med kriminellt 

beteende utgör en så stor del av anmälningarna som inkommer till socialtjänsten är att 

polisen varje gång ett brott har begåtts av ett barn systematiskt skickar denna notering 

till socialtjänsten (Cocozza, 2007). De flesta anmälningarna kommer därför från 

polisen, och därefter från skolan (Cocozza, 2007; Kaunitz, Löfholm & Sundell 2004).  
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     En faktor som kan påverka anmälningsskyldigas beslut om att göra en anmälan om 

att ett barn misstänks fara illa eller inte är deras tidigare erfarenheter av socialtjänstens 

arbete (Sundell & Colbiörnsen 1996; Sundell, 1997; Bryant, 2009). Sundell & 

Colbiörnsen (1996) menar att om tidigare anmälningar lett till att barnet fått en insats 

kan det öka den anmälningsskyldiges motivation till att göra anmälningar i framtiden, 

medan anmälningar som inte resulterat i insats kan minska motivationen. Forsknings-

resultat från studier om det arbete som sker efter att anmälan gjorts till socialtjänsten är 

därmed inte ointressanta för ämnet i den här uppsatsen. Olika studier visar något olika 

resultat.  

    Cocozzas (2007) avhandling innehåller en akt- och registerstudie där samtliga 

anmälningar om barn under år 1998 i Linköpings kommun följts till det slutliga 

beslutet fattats. Resultatet i avhandlingen visade att 76 procent av anmälningarna från 

professionella (skola, barnhälsovård och barn och ungdomspsykiatrisk klinik) ledde till 

utredning till skillnad från anmälningar som inkom från allmänheten då utredning 

endast startade i 55 procent av fallen. Östbergs (2010) avhandling som är baserad på 

studerade anmälningar och ansökningar för 260 barn som följts från aktualisering till 

avslutning hos två socialkontor, samt intervjuer med socialsekreterarna där, visade 

dock att utredning inleddes endast gällande en tredjedel av samtliga anmälningar.  

 Enligt Kaunitz, Löfholm & Sundell (2004), som har gjort en studie i Stockholms 

stadsdelar, ledde till socialtjänsten inkommen information om barn till insats i färre än 

hälften av fallen. Enligt resultaten i Östbergs (2010) avhandling bedömde 

socialtjänsten att endast en femtedel av samtliga barn som anmälts var berättigade till 

insats. Sannolikheten för att anmälningar om försummelse, föräldrars missbruk eller 

vanvård utreddes var enligt Östbergs resultat mycket mindre än om det gällde 

misshandel och övergrepp. Endast hälften av de barn som anmäldes på grund av 

misstanke för misshandel av föräldrarna fick insats. Barn som anmälts på grund av 

misstanke om försummelse fick ännu mer sällan insats. Det starkaste kriteriet för insats 

verkade enligt resultaten i Östbergs studie vara föräldrarnas behov av avlastning. Den 

insats dessa familjer vanligen beviljades var i form av stödsamtal. Generellt visade sig 

just stödsamtal och även kontaktfamilj/-person vara den vanligaste insatsen för barnen 

i studien. 

     Enligt resultaten i Wiklunds (2006) avhandling påverkar samverkan mellan 
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kommunens sociala barnavårdsorganisation och skola anmälningsfrekvensen negativt. 

Anmälningarna var i Wiklunds studie färre i kommuner där samverkan förekom. 

Wiklund tror att det kan bero på att omotiverade potentiella anmälningsincidenter 

sorteras bort i de kommuner där samverkan sker. Han understryker dock att faktorers 

påverkan på anmälningsfrekvensen måste undersökas närmare.  

     Vad gäller faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten hos anmälningsskyldiga 

är den svenska forskningen bristfällig. Det har dock undersökts i några svenska studier. 

Knut Sundell (1997) har undersökt lärare i skolan, han kom fram till att en av de 

vanligaste orsakerna till att lärare underlåter att anmäla sina misstankar om att barn far 

illa till socialnämnden är osäkerheten kring om barnet faktiskt far illa. Även 

internationell forskning (Bryant, 2009) visar att brist på bevis följt av oro kring att en 

anmälan inte skulle leda någonstans är en vanlig anledning till att inte anmäla. Sundell 

(1997) kunde i sin studie också se att det inte var ovanligt att personal själva försökte 

lösa problemet genom att stödja barnet och föräldrarna. Flertalet av respondenterna i 

hans studie menade att de hade hopp om att föräldrarna till de barn som far illa en dag 

skulle förändras. I en tidigare studie av Knut Sundell och Maria Colbiörnssen (1996) 

framkom att skolpersonal inte hade en tillräcklig bra kunskap om anmälnings-

skyldigheten och att detta påverkade deras anmälningsbenägenhet negativt. Personalen 

kände i många fall inte till att anmälningsskyldigheten gällde redan vid misstanke om 

att ett barn far illa och att det är socialtjänsten som ska utreda misstankarna (Ibid.) 

Även internationell forskning visar att bristfälliga kunskaper om anmälnings-

skyldigheten påverkar anmälningsbenägenheten negativt (Alvarez, Kenny, Donohue & 

Carpin, 2003).  

 Sundell och Colbiörnsen (1996) kom i sin studie även fram till att det på skolorna 

var elevvården, det vill säga skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare,  

som hade den främsta kunskapen kring anmälningsskyldigheten. Uppgiften är att 

förebygga uppkomsten av skolsvårigheter eller andra personliga problem, som till 

exempel hjälp med en anpassad studiegång eller stödsamtal hos en skolkurator. (Erdis, 

2008). Sundell och Colbiörnsens (1996) studie visade att skolpersonal hade höga 

förväntningar på att samtal med föräldrarna eller stöd från elevvården skulle gynna 

eleven och att en anmälan till socialtjänsten inte förväntades vara till lika stor hjälp.  

    Resultatet i Karin Lundéns (2004) avhandling om förskolepersonal och 
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barnavårdcentralspersonal (BVC-personal) visade ett samband mellan personalens 

erfarenhet i yrket och deras benägenhet att identifiera tecken på att barn far illa. 

Personal som arbetat kortare än fem år inom yrket och på sin arbetsplats visade större 

benägenhet att identifiera tecken. Studien tydde också på att längre utbildning innebar 

större benägenhet att identifiera tecken. Tecken som personalen i studien identifierade 

på känslomässig otillgänglighet i föräldrar-barnrelationen ledde inte till anmälan. 

Vanvård, försummelse och fysisk misshandel var sådana tecken som anmäldes oftare. 

Lundén undersökte också anmälningsbenägenheten hos BVC-personalen och 

förskolepersonalen genom att jämföra hur många av barnen de var i kontakt med som 

de trodde var utsatta för omsorgssvikt med hur många de hade anmält. Sammanlagt 

trodde BVC-personalen att sju procent av de barn de ansvarade för for illa och 

förskolepersonalen trodde att tio procent av barnen for illa. Detta är genomsnittssiffror, 

och det skiljde sig mellan stadsdelar med olika tung social belastning, flest barn 

troddes vara utsatta för omsorgssvikt i områden med hög social belastning. 11 procent 

av de barn som förskolepersonalen trodde for illa anmäldes till socialtjänsten. BVC-

sjuksköterskorna anmälde 32 procent av de barn de misstänkte for illa. Lundén drog 

slutsatsen att bristen på samsyn gällande vad som avses med barn som far illa får 

konsekvenser för benägenheten att anmäla.  

     Det finns internationella studier där faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten 

har undersökts. Krisan Alvarez et al (2003) har skrivit en vetenskaplig artikel där en 

genomgång görs av tidigare forskning om anledningar till att personer med 

anmälningsskyldighet inom olika professioner inte anmäler. Författarna samlar ett antal 

faktorer som påverkar benägenheten att anmäla. Utöver redan beskrivna faktorer 

skriver Alvarez et al (2003) om rädslan för negativa konsekvenser för barnet när en 

anmälan görs. Den anmälningsskyldige tror inte att anmälan ska vara bra för barnet 

utan att det ska orsaka ännu mer skada för barnet och dess familj. En annan faktor är 

oro för att förvärra relationen mellan förövaren och anmälningsskyldig och även 

relationen mellan barnet och den anmälningsskyldige. Ännu en faktor är, liksom det 

har vidrörts ovan, en negativ syn på child protection services (CPS), motsvarigheten 

till den svenska barnavårdsorganisationen. Detta är inte sällan grundat i erfarenheter av 

dålig respons från CPS efter att anmälan gjorts samt ett bristande förtroende för dem. 

Ytterligare en faktor författarna beskriver gäller negativa konsekvenser för anmälaren 
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själv. Det kan för denne kännas besvärligt att vara involverad i en anmälan. Anmälaren 

kan till exempel vara rädd för hämnd från förövaren. Den här faktorn verkar vara som 

mest påtaglig i de fall anmälaren känner familjen.  

     De amerikanska forskarna Jill Bryant och Amy Milsom (2005) har studerat den 

amerikanska motsvarigheten till skolkuratorer, school counselors, i förhållande till 

anmälningsskyldigheten. Ett av deras forskningsresultat är att majoriteten av de 

uppkomna fallen av missförhållanden som rör barn i skolor anmäls av skolkuratorer. 

Men trots detta är det många skolkuratorer som underlåter att anmäla. I USA, liksom i 

Sverige, kräver inte lagen att den som anmäler missförhållanden som rör barn att 

anmälaren måste ha absoluta bevis för missförhållandena för att få göra en anmälan.  

Resultaten i Bryant och Milsoms studie visar att de undersökta skolkuratorerna tycker 

det är enklare att göra en anmälan när de ser tydliga och yttre bevis på att barnet far 

illa, så som blåmärken. Resultatet visar också, precis som i Sundells (1997) studie, att 

man vill vara säker på att barnet far illa innan en anmälan görs. Därför väntar de på 

ytterligare bevis innan anmälan.  

     I en senare studie av Bryant (2009) undersöks skolkuratorers kunskap om 

barnmisshandel och hur de tolkar tecken och symtom på barnmisshandel. Hon kom 

bland annat fram till att fysisk misshandel följt av fysisk försummelse var lättast att 

anmäla eftersom det är mer konkret än mer diffusa situationer, så som psykisk 

misshandel. Ytterst få skolkuratorer angav att de kunde känna igen signaler som tyder 

på psykisk misshandel samt sexuella övergrepp.  

 

 

Reglering och social kontroll 

 

För att analysera resultatet i vår studie har vi valt att ta utgångspunkt i de sociologiska 

begreppen reglering (Webb, 2006) och social kontroll (Ross, 2002). Dessa begrepp 

presenteras nedan.  

     Stephen A. Webb (2006) menar att tillvaron i det moderna samhället är fylld av 

risker som vi människor ständigt försöker kontrollera. Detta kallar Webb reglering och 
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med det syftas på en rad olika sätt att genom styrning och kontrollering arbeta för att 

förebygga och förhindra risker. Det finns olika sorters reglering, så som att virusskydd 

installeras på datorer för att förebygga att datorhackers kommer åt dem eller 

självreglering som kan innebära att man går på gym för att hålla kroppen frisk och 

minska riskerna för sjukdomar.  En typ av reglering är den statliga reglering som sker 

med hjälp av lagar med sanktioner för den som inte följer dem. Det kan handla om att 

personer som dömts för sexualbrott inte får arbeta med barn, att familjehemsföräldrar 

måste kontrolleras av sociala myndigheter eller att professionella som arbetar med barn 

måste anmäla till socialnämnden när de misstänker att ett barn far illa. De beslut som 

fattas om statlig reglering påverkar det sociala arbetet eftersom sociala myndigheter 

har en central roll i regleringen. Inom det sociala arbetet hanteras olika utsatta 

populationer genom reglering och normalisering. (Webb, 2006) 

     Webb (2006) menar att det har skett en förskjutning inom det sociala arbetet där 

man fokuserar mer på risker än som förr, på direkta insatser vid behov. 

Anmälningsskyldigheten kan tolkas som ett exempel på samhällets reglering som dock 

både används när direkta insatser krävs för att ge ett barn akut skydd, men också som 

en preventiv insats mot risker för barns hälsa och utveckling. 

     Bakom anmälningsskyldigheten finns förmodligen riskberäkningar, vilka Webb 

(2006) menar är typiska i dagens samhälle, eftersom anmälningsskyldigheten gäller 

även då barnet far illa på grund av ett eget destruktivt beteende. Vi tänker oss att målet 

är att skapa större möjligheter för att sätta in insatser mot barn som exempelvis visar 

kriminella tendenser eftersom det betraktas som ett riskbeteende som skulle kunna 

resultera i grövre kriminalitet i framtiden.     

     Social kontroll är ett begrepp som introducerades i början av 1900-talet och 

kommer från sociologen Edward Alsworth Ross (2002). I hans mening avser begreppet 

allt som kan ha betydelse för och påverka the social order, den sociala ordningen. Det 

kan handla om allmänna normer, lagstiftning, religion, utbildning eller konst. 

Begreppet används dock numera ofta i en mer avgränsad bemärkelse där man syftar på 

en typ av organiserad reaktion mot avvikande beteende hos individer (Israel, 1968). 

Det är denna snävare betydelse av begreppet vi utgår från här. Social kontroll handlar 

både om att definiera avvikande beteende och att reagera på det genom olika 

mekanismer som syftar till att se till att individer anpassas eller återanpassas till 
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samhället (Ibid.). Vi ser anmälningsskyldigheten som en sådan mekanism som 

fungerar som en organiserad reaktion mot avvikande beteende. 

     Social kontroll kan vara både formell och informell (Israel, 1968). Gällande den 

formella sociala kontrollen ser vi i många avseenden likheter med Webbs reglering, det 

är också dessa begrepp som kommer till mest användning i analysen av resultatet i vår 

studie. Till den formella sociala kontrollen hör de institutioner i samhället som arbetar 

med socialisering och resocialisering samt de regelsystem som finns, så som 

lagstiftning om anmälningsskyldigheten (Ibid.). Det handlar också om myndigheter 

med anställda som arbetar med kontroll, exempelvis inom rättsväsendet eller barn- och 

ungdomsvården. Till den informella sociala kontrollen hör den kontroll som utövas 

människor emellan genom socialisering och medel som exempelvis beröm eller 

övertalning (Ibid.) Vid informell social kontroll är inte kontrolleringen det 

huvudsakliga syftet i den mellanmänskliga kontakten (Vejbrink, 1982). Det finns ett 

mellanting där den sociala kontrollen utövas av en yrkesperson fast att kontrollen inte 

är det huvudsakliga syftet i arbetet, detta kallas halvformell social kontroll (Ibid.) 

 

 

Metod 
 
Här redogörs för den metod och det tillvägagångssätt som använts för att uppnå 

studiens syfte. Därefter följer en beskrivning av de etiska ställningstaganden vi har 

gjort samt en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. Inledningsvis presenteras 

den vetenskapsteoretiska ansats vår studie vilar på.   

Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien bygger på en fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats. Inom fenomenologin 

är den grundläggande tanken att verkligheten är sådan som deltagarna i en studie, i vårt 

fall skolkuratorerna, själva uppfattar den. Fokus i en fenomenologisk studie är därför 

att beskriva ett visst fenomen så som det framträder subjektivt för studiens deltagare. 

Genom ett öppet förhållningssätt som tillåter olika perspektiv och nyanserade data 

hittar forskaren till slut den bestående essensen som är konstant genom alla perspektiv, 

och detta kallas fenomenets väsen (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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 För att kunna ha ett öppet förhållningssätt är det viktigt att forskarens egna 

erfarenheter eller föreställningar inte blir dominerande i studien. Forskaren ska i 

möjligaste mån undvika eventuella fördomar och tona ned sina uppfattningar om det 

fenomen som ska studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har försökt ha vår egen 

förförståelse av anmälningsskyldigheten som sådan i åtanke när vi gjort studien. Det vi 

har gjort är att vi har försökt medvetandegöra för oss själva att det finns olika sätt att se 

på anmälningsskyldigheten. Detta har vi gjort dels genom att diskutera detta med 

varandra och dels genom att ta del av kritik som riktats mot anmälningsskyldigheten 

(Angsell & Hindberg, 2008; Cocozza, Gustavsson & Sydsjö, 2007; Sundell & 

Colbiörnsen 1996; Wiklund, 2006). På så vis har vi gjort tydligt för oss själva att det 

finns olika uppfattningar om anmälningsskyldigheten och därmed ökat våra 

förutsättningar för att vara öppna inför intervjupersonernas erfarenheter och 

upplevelser.  

 Att vi i vår studie beskriver, snarare än att förklarar, skolkuratorers syn på vad som 

påverkar deras anmälningsbenägenhet är det mest centrala med att studien gjorts på en 

fenomenologisk grund. Även den metod vi har använt för att analysera studiens resultat 

har valts med utgångspunkt i fenomenologin. Den analysmetod vi använde oss av 

kallas meningskoncentrering och innebär att man söker efter de naturliga 

meningsenheterna datan man har samlat in, det vill säga hittar det gemensamma i 

intervjupersonernas beskrivningar av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett 

centralt tema skapas för varje meningsenhet och de teman som är relevanta för 

problemställningen binds samman till en beskrivande text som är en koncentrerad form 

av all insamlad data. (Ibid.)  

 

Datainsamlingsmetod 

Eftersom den svenska forskning vi har tagit del av inte direkt rör skolkuratorn eller hur 

denne resonerar kring sin anmälningsskyldighet var vår studie av explorerande slag, 

det vill säga att vi hade en utforskande hållning till det vi skulle studera i och med att 

vi i förväg inte visste så mycket om det (Jacobsen, 2007). Enligt Dag Ingvar Jacobsen 

(2007) krävs i regel en öppen och flexibel metod för denna sorts studier eftersom 

forskaren inte vet så mycket om det fenomen som ska studeras. Vi valde därför att 
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använda oss av kvalitativ metod som kännetecknas bland annat av just öppenhet och 

flexibilitet (Ibid.) Enligt Jacobsen är en av styrkorna med att använda en öppen metod 

att nyanserade data kan fångas in. Ett annat kännetecken för kvalitativ metod är närhet 

mellan undersökare och det som undersöks.  

     Det var kvalitativa data i form av skolkuratorers subjektiva upplevelser och 

erfarenheter vi behövde för att få svar på hur de beskriver sin anmälningsskyldighet 

och vilka faktorer de anser kan påverka deras anmälningsbenägenhet. Kvalitativa 

intervjuer ger möjlighet till både öppenhet och flexibilitet då man under en kvalitativ 

intervju kan välja att fördjupa sig i intressanta ämnen och ställa följdfrågor för att få 

detaljerad och nyanserad data. Den här datainsamlingsmetoden lämpade sig därför bäst 

för att frambringa de data vi sökte. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) 

passar sig kvalitativa intervjuer för att beskriva ur undersökningspersonernas synvinkel 

vilket också är vår intention.  

     Att ställa oss helt öppna till det vi skulle studera vore för det första förmodligen 

omöjligt, och om inte det, svårt för oss oerfarna intervjuare. Därmed var intervjuerna 

delvis strukturerade genom att vi använde en intervjuguide innehållande de teman vi 

ville ta upp under intervjun. Det säkerställde att alla teman som skulle beröras berördes 

samtidigt vilket lämnade förhållandevis stort utrymme för öppenhet och flexibilitet. 

Detta tillvägagångssätt stämmer också bra överens med vår fenomenologiska 

vetenskaps-teoretiska ansats som strävar efter ett öppet förhållningssätt till det 

studerade fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

leder en fenomenologisk forskare sina intervjupersoner till vissa teman, men man leder 

dem inte till bestämda uppfattningar om dem.   

     Utöver intervjufrågorna utgick vi även ifrån tre vinjetter (se bilaga 2). Vinjetter är 

till hjälp för att kartlägga människors värderingar. De bygger på korta historier som 

respondenterna i studien ska referera till och reagera på (Meuwisse, Swärd, Eliasson-

Lappalainen, Jacobsson, 2008). Vinjetterna konstruerades som tre olika situationer som 

kan väcka misstankar hos skolkuratorerna om att ett barn far illa. De användes som ett 

komplement till de teman som togs upp under intervjun. Vår avsikt med vinjetterna var 

liksom Ulla Jergeby (1999) beskriver syftet med vinjetter att studera och analysera 

människors val och bedömningar av eventuella situationer som utformats så 

verklighetsnära som möjligt. Två av situationerna i vinjetterna är baserade på verkliga 
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händelser som vi stött på under praktikterminen på socionomprogrammet. Den tredje 

vinjetten är helt konstruerad och bygger på de praktiska och teoretiska kunskaper vi har 

fått om barn och ungdomar i utsatta livssituationer under socionomutbildningen.  

 

Urval  

Studiens population är yrkesverksamma skolkuratorer. Eftersom studien var 

explorerande och vi var intresserade av djup och detaljerad data valde vi att låta studien 

ha en intensiv design, vilket enligt Jacobsen (2007) är typiskt för dessa slags studier. 

Detta innebär att vi prioriterade ett fåtal undersökningsobjekt framför många för att på 

så sätt kunna gå på djupet med detta fåtal och öka förståelsen istället för att få ytlig 

data från många. Ett urval ur populationen behövde därför göras. 

     Vi hade med vår studie inget syfte att generalisera resultatet och därför fanns ingen 

avsikt att försöka låta urvalet representera populationen. Det vi istället lade vikt vid var 

att försöka få variation i urvalet. Därför gjordes ett strategiskt urval. Strategiska urval 

är vanligt bland kvalitativa studier och innebär att forskaren istället för att göra urvalet 

med hjälp av slumpen strategiskt väljer ut, i vårt fall, intervjupersoner (Grönmo, 2004). 

Den typ av strategiskt urval vi gjorde är ett så kallat kvoturval (Ibid.), vilket innebär att 

intervjupersoner väljs utifrån en i förväg bestämd kvot som fylls med intervjupersoner 

ur olika kategorier. Kategorierna som bestämdes var skolkuratorns erfarenhet i yrket 

och skolkuratorns utbildning.  

     Dessa kategorier baserades på resultat av tidigare forskning. Lundén (2004) kom i 

sin studie fram till att utbildning och erfarenhet i yrket hade betydelse för 

förskolepersonals och BVC-personals benägenhet att identifiera barn som far illa. 

Därför valde vi att ha med kategorin erfarenhet i yrket. Den kategorin är uppdelad i 

kortare erfarenhet (mindre än fem år) och längre erfarenhet (fem år och uppåt), samma 

uppdelning som Lundén hade i sin studie. Minst två intervjupersoner i var och en av 

dessa underkategorier skulle hittas. Gällande kategorin utbildning beslutade vi oss för 

att se till att få intervjupersoner med olika utbildningsbakgrund. De medverkande 

intervjupersonerna beskrivs under rubriken Resultat och analys.  

     En avvägning behövde göras gällande urvalets storlek. Vi bedömde att åtta 

intervjupersoner skulle vara ett lagom stort urval till en början. Vid bedömningen tog vi 
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hänsyn till att tillräckligt många intervjuades för att uppfylla kvoterna, men vi höll oss 

till den intensiva design vi ville ha på studien för att få möjlighet att fördjupa oss. Ju 

fler intervjupersoner man har desto mindre information kan hanteras om varje 

(Grönmo 2004). Vi var däremot fortfarande flexibla för att ta in ytterligare 

intervjupersoner om det under studiens gång skulle visa sig att ytterligare intervjuer 

skulle tillföra viktig data. Våra åtta intervjupersoner visade sig dock utgöra ett 

tillräckligt stort urval eftersom kvoterna fylldes och vi hade rikligt med data.  

 

Tillvägagångssätt  

Urvalet gick till så att vi först valde ut de kommuner vi skulle intervjua skolkuratorer i. 

Vi delade sedan upp kommunerna mellan oss två och började kontakta skolkuratorer i 

respektive kommun. När den ena hade fått tag på en intervjuperson meddelades den 

andra om vilken kategori intervjupersonen hamnade i så att båda kunde fortsätta fylla 

kvoten enligt det vi bestämt. Till en början var det tänkt att vi skulle ha ytterligare en 

kategori, skola. Tanken var att vi skulle intervjua två skolkuratorer som arbetade med 

elever i varje stadium i grundskolan samt två som arbetade med gymnasieelever. 

Anledningen till detta var att olika åldersgrupper anmäls till socialtjänsten olika 

mycket (Cocozza, 2007; Wiklund, 2006; Östberg, 2010). Vi ville också intervjua 

skolkuratorer från såväl kommunala skolor som friskolor eftersom Sundell och 

Colbiörnsen (1996) sett samband som tyder på att socialsekreterare oftare vänder sig 

till kommunala skolor än friskolor i anmälningsärenden. De har också sett att personal 

på friskolor inte verkar anmäla lika ofta som personal på kommunala skolor. Detta 

visade sig dock vara problematiskt eftersom en och samma intervjuperson ofta 

hamnade i flera kategorier i och med att skolkuratorer kan jobba med barn i flera olika 

stadier samtidigt. Det var också svårare att få tag i skolkuratorer på friskolor än på 

kommunala skolor. Vi beslutade oss av den anledningen att det viktiga var att hitta 

både skolkuratorer som arbetar på friskolor och skolkuratorer som arbetar på 

kommunala skolor, och inte ett exakt antal i vardera kategorin. Gällande åldrarna på 

barnen de arbetade med var det viktiga att det fanns skolkuratorer i varje kategori.    

     De flesta intervjupersonerna kontaktades först via telefon. En kontaktades via mejl 

eftersom hon inte var anträffbar på telefon och var särskilt intressant att ha med i 
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studien eftersom hon var en av få funna skolkuratorer som arbetade på en friskola. Vid 

det första telefonsamtalet respektive mejlet informerades intervjupersonerna om 

studien och dess syfte eftersom vi bedömde att detta inte skulle påverka 

intervjupersonernas utsagor nämnvärt vid en eventuell intervju. De intervjupersoner 

som ville fick skriftlig information om studien via mejl. Därefter bokades tid och plats 

för intervju. Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med intervjupersonerna för att 

möjliggöra utbyte av även icke-språklig information (Kvale & Brinkmann, 2009) så 

som gester och ansiktsuttryck, vilket vi hade gått miste om ifall vi valt att göra 

telefonintervjuer.  

     Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju med en skolkurator med 

avsikten att testa om intervjuguiden genererade svar som besvarade frågeställningarna 

samt att beräkna tidsåtgång. Efter pilotintervjun gjordes mindre revideringar i 

intervjuguiden och vi beräknade att intervjuerna skulle ta cirka en timme och 15 

minuter.  

     Pilotintervjun genomfördes av oss båda för att vi efteråt skulle kunna diskutera 

upplägget av kommande intervjuer. Resterande åtta intervjuer delades upp emellan oss 

så att vi gjorde fyra intervjuer var. Samtliga intervjuer genomfördes på intervju-

personens arbetsplats i enrum där intervjun kunde pågå ostört. Alla intervjuer spelades 

in och inspelningen transkriberades i nära anslutning till intervjuerna. Varje intervju 

sammanfattades och denna sammanfattning skickades till den intervjuperson den 

gällde. På så sätt fick intervjupersonerna möjlighet att kontrollera att de uppfattats rätt. 

Fyra intervjupersoner skickade tillbaka ett fåtal kommentarer som vi tagit hänsyn till i 

texten. 

     Materialet från intervjuerna analyserades som tidigare nämnts med analysmetoden 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) och därefter analyserades det med 

hjälp av de teoretiska begreppen reglering och social kontroll samt tidigare forskning.   

 

Etik 

Det krävs en hög grad av etisk medvetenhet när man ska utföra en studie eftersom det 

ofta innebär ett intrång i individers privatliv (Jacobsen, 2007). Vetenskapsrådet (2002) 

har fastställt fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till när man gör en studie, 
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vilka vi utgått ifrån. Vetenskapsrådet skriver också att forskaren vid genomförandet av 

ett forskningsprojekt ska väga forskningsprojekts nytta mot eventuella risker i form av 

negativa konsekvenser för, i vårt fall intervjupersonerna.  Den största risken vi har 

identifierat för intervjupersonerna är att studien gäller ett förhållandevis känsligt ämne 

som kan uppfattas som ett ifrågasättande av intervjupersonernas professionalitet. 

Dessutom finns sanktioner lagstadgade mot anmälningsskyldiga som underlåter att 

anmäla och den tidigare forskning vi har tagit del av visar att andra 

anmälningsskyldiga professioner inte anmäler alla sina misstankar om att barn far illa, 

därför anser vi det viktigt att utlova intervjupersonerna konfidentialitet. Ytterligare 

anledningar till detta var att intervjuerna skulle komma att handla om hur 

intervjupersonerna hanterar svåra situationer där de ska välja mellan att anmäla eller 

inte anmäla misstankar om att barn far illa till socialnämnden. För att de skulle kunna 

tala öppet om detta och eventuellt kunna tala om att de inte alltid följer lagen ville vi 

skydda dem med högsta möjliga konfidentialitet. Vi har därmed inte skrivit ut vilken 

kommun och skola det gäller i uppsatsen, vilket vi inte heller anser är intressant nog 

för att uppväga vårt intresse av att ge intervjupersonerna konfidentialitet. Av samma 

anledning har intervjupersonerna också fått fiktiva namn i uppsatsen. Vi har även sett 

till att intervjua skolkuratorer från olika kommuner för att de ska ha svårare att 

identifiera varandra. Vissa uppgifter, till exempel ungefär hur lång erfarenhet varje 

intervjuperson har av yrket, var däremot av intresse att skriva ut i uppsatsen för att 

kunna analysera detta. Likaså åldrarna på barnen de arbetar med. 

     De ytterst små risker som kvarstod för intervjupersonerna gällande deras 

konfidentialitet trots våra konfidentialitetsskyddande åtgärder bedömde vi vägdes upp 

av nyttan av att uppsatsens ämne belyses. Vi anser att det är viktigt att få kännedom om 

vad skolkuratorer upplever påverkar deras anmälningsbenägenhet eftersom detta kan 

ha stor betydelse för barns situation.  

 

Reliabilitet och validitet  

När kvaliteten och tillförlitligheten i en studie ska bedömas görs detta genom en 

bedömning av studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett mått på pålitligheten i 

det insamlande datamaterialet i en studie och validitet har att göra med vilken giltighet 
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datamaterialet har i förhållande till studiens problemställning (Grönmo, 2006). I 

kvalitativa studier handlar reliabiliteten enligt Grönmo (2006) främst om forskarens 

betydelse eftersom datainsamlingen påverkas av vem som utför den i kvalitativ 

forskning. I den här studien delades intervjuerna upp, som tidigare nämnts, mellan oss 

två så att vi utförde fyra intervjuer var. Det faktum att datamaterialet från samtliga 

intervjuer inte skiljer sig åt väsentligt tyder dock på att datainsamlingen inte har 

påverkats nämnvärt åt olika håll av oss som undersökare. Pilotintervjun som vi gjorde 

tillsammans, kan ha gjort oss samstämmiga angående hur kommande intervjuer skulle 

genomföras. Den risken som finns för att datan kan ha påverkats av oss som 

undersökare är dock svår att undvika eftersom det finns mycket som kan påverka 

intervjupersonernas utsagor., exempelvis klädsel, attityd och kroppsspråk.  

     Att vi detaljerat har beskrivit tillvägagångssättet i studien är enligt Grönmo (2006) 

en komponent som påverkar reliabiliteten positivt.   

     Gällande en studies validitet är undersökarens kompetens en viktig faktor i 

kvalitativa studier (Grönmo, 2006). Vi är som undersökare näst intill nybörjare, men 

studiens validitet påverkas positivt av att vi har fått stöd från en handledare samt att vi 

har läst in oss både på intervjun som datainsamlingsmetod och om det ämne studien 

berör.  

     I kvalitativ forskning görs under studiens gång fortlöpande tolkningar av 

datamaterialet vilka kan bli fel och påverka validiteten negativt (Grönmo, 2006). 

Denna risk har vi försökt att minska dels genom att under intervjuerna fråga om vi 

uppfattat intervjupersonerna rätt och dels genom att spela in alla intervjuer och i 

efterhand skicka en sammanfattning av respektive intervju till intervjupersonen i fråga 

för respons. Vi lät också intervjupersonerna under intervjun definiera vad de menade 

med barn som far illa eftersom det är ett begrepp som kan uppfattas på olika sätt, 

vilket kan resultera i feltolkningar från vår sida. Dessutom har vi båda läst alla 

transkriberingar och vi har gemensamt analyserat datamaterialet.   

     Även sammanhanget för intervjun kan påverka datainsamlingen (Grönmo, 2006). 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats i enskilda 

rum. Även om några intervjuer avbröts av att någon elev sökte intervjupersonen skedde 

intervjuerna enskilt så intervjupersonerna behövde inte oroa sig för att kollegor eller 



 

23 

chefer hörde vad som sades, vilket påverkar validiteten positivt.  

 Likaså är de skyddade med en långt gående konfidentialitet, vilket ytterligare ökar 

chanserna för korrekt data. Det är dock ett känsligt ämne som studerats i och med att 

det både handlar om intervjupersonernas ansvar för barn som far illa och om hur de 

följer lagstiftningen, så även om konfidentialiteten är hög finns risk för att intervju-

personerna har velat framställa sig på ett sätt som inte fullt ut stämmer med 

verkligheten.    

     Validiteten i en studie stärks om resultaten är samstämmiga med resultaten i 

liknande studier vilket vår studie i många avseenden är. Detta påverkar även studiens 

generaliserbarhet positivt, även om vår intention med studien, i likhet med de flesta 

kvalitativa studierna, inte är att generalisera resultatet. (Grönmo, 2006)   

 

 

Resultat och analys 
 

 
I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med de åtta skolkuratorerna 

sorterat under studiens frågeställningar och till sist presenteras intervjupersonernas 

resonemang om vinjetterna. Resultatet analyseras i förhållande till tidigare forskning 

och de teoretiska begreppen reglering och social kontroll. Inledningsvis presenteras 

intervjupersonerna kort. Samtliga intervjupersoner (IP) har tilldelats varsitt fingerat 

namn i form av en bokstav.  

 

Presentation av intervjupersonerna 

IP A arbetar på en friskola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Hon är 

utbildad socialpedagog och har läst vidare i några ämnen som är relevanta för 

kuratorsyrket. IP A har fyra års erfarenhet i kuratorsyrket. Utöver den fristående 

grundskolan vilken intervjun främst utgick från, tjänstgör hon även som skolkurator på 

flera gymnasieskolor. Därför berörde intervjun med IP A delvis även hennes 

erfarenheter från arbetet på dessa skolor. 
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     IP B arbetar på en kommunal högstadieskola. Hon är utbildad socialpedagog och 

har arbetat som skolkurator i tolv år. 

     IP C arbetar på en kommunal gymnasieskola. Hon är socionom och har arbetat som 

skolkurator i ungefär sju - åtta år.  

     IP D arbetar på en kommunal grundskola med barn från förskoleklass till årskurs 

nio. Hon är socionom och har arbetat som skolkurator i mindre än ett år. 

     IP E arbetar på en kommunal högstadieskola. Hon är socionom och har arbetat som 

skolkurator i ungefär fyra år. 

     IP F arbetar på en kommunal gymnasieskola. Hon är socionom och har även 

filosofie kandidatexamen i psykologi, hon har arbetat som skolkurator i ungefär ett år. 

     IP G arbetar på flera kommunala grundskolor, främst med de äldre eleverna. Han 

har läst några kurser av relevans för kuratorsyrket, så som beteendevetenskap. Som 

skolkurator har han arbetat i ungefär tio år.  

     IP H arbetar på flera kommunala grundskolor med barn från årskurs fem till nio. 

Hon är socionom och har varit yrkesverksam som skolkurator i ungefär tio år. Det är 

högstadieskolan där intervjun äger rum som intervjun främst utgår ifrån. 

 

Hur beskriver skolkuratorerna sin anmälningsskyldighet?  

Lagstiftningen   

Samtliga intervjupersoner känner till bestämmelserna om anmälningsskyldigheten och 

samtliga intervjupersoner har anmält misstankar om att barn far illa till socialtjänsten 

flera gånger. Flertalet intervjupersoner nämner att de vet att anmälningsskyldigheten 

gäller redan vid misstanke om att barn far illa och att skolan inte själv ska utreda 

barnets situation (IP A; IP C; IP D; IP E; IP F; IP H). Tidigare forskning (Alvarez et al, 

2003; Sundell & Colbiörnsen, 1996) visar till skillnad från den här studien att 

anmälningsskyldiga i många fall inte känner till detta. Däremot visar forskning 

(Sundell & Colbiörnsen, 1996) att elevvården, vilken skolkuratorn ingår i, har bättre 

kunskaper om anmälningsskyldigheten än övrig skolpersonal.  

     IP E påtalar att anmälningsskyldighetens utformning gör den öppen för tolkning. En 
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av de tolkningsbara delarna i anmälningsskyldigheten är definitionen av vad som avses 

med barn som far illa. Intervjupersonerna har delvis olika definitioner av detta. IP D 

säger att det för henne är:  

  

Egentligen allt som gör mig orolig som inte tillhör det normala kan man säga. Allt som 

gör att jag får en känsla som gör att jag känner att något inte står rätt till. Och det kan 

ju vara allt från småsaker till stora egentligen, det är så svårt. Det är mer en känsla när 

jag känner att ett barn inte har det riktigt bra eller någonting som gör mig orolig. Mer 

subjektivt egentligen. (IP D) 

  

IP G tycker det är svårt att definiera begreppet och beskriver det istället som att han har 

en känsla för var gränsen går för barn som far illa. Flera intervjupersoner tyckte det var 

svårt att sammanfatta sina definitioner av begreppet men gav exempel på situationer 

som de anser att barn kan fara illa av. Det som nämndes var psykiskt våld och hot, våld 

från såväl föräldrar som från syskon, missbruk hos förälder, brister i omsorgen och 

gränsdragning vad gäller föräldrarollen (IP A). Även sexuella övergrepp, fysisk och 

psykisk misshandel, missbruk, kriminalitet eller umgänge i kriminella kretsar och 

självskadebeteende (IP C).  

 En generell definition av barn som far illa som framkom var huruvida barnet har 

fungerande vuxna omkring sig eller inte. Det kan gälla föräldrars gränssättning, att 

föräldrarna inte klarar av sin föräldraroll eller fysisk misshandel (IP B). En annan 

definition, hämtad direkt ur lagtexten, är allt som skadar den unges hälsa och 

utveckling (IP E; IP F). Inte minst intervjupersonernas resonemang om vinjetterna 

tyder på att flera faktorer spelar in för om det görs en anmälan eller inte vid misstanke 

om att ett barn far illa. En intervjuperson menade att faktorer så som psykisk sjukdom 

eller missbruk hos mamman spelade roll för om det blev en anmälan i Marias fall 

(vinjett 1, se bilaga 2) (IP C).    

    Med utgångspunkt i Webb (2006) kan samtliga definitioner av barn som far illa ses 

som olika typer av risker som samhället försöker förebygga och förhindra genom 

reglering. En del av regleringen av dessa risker sker genom anmälningsskyldigheten. 

Så gott som genomgående ger intervjupersonerna uttryck för svårigheten att avgöra 
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vem som behöver anpassas och vad som klassas som en risk. Generellt kan 

intervjupersonernas definitioner av vad barn som far illa är tolkas som de situationer då 

barns föräldrar  och andra i barns omgivning misslyckats med den informella sociala 

kontrollen (Israel, 1968) som sker människor emellan. Det är då den formella sociala 

kontrollen (Israel, 1968) ska träda in för att anpassa barnet till samhället.  

Tidigare forskning visar att osäkerheten kring om ett barn far illa eller inte är en 

vanlig orsak till att anmälningsskyldiga underlåter att anmäla (Bryant 2009; Sundell 

1997). En intervjuperson (IP C) påpekar att det finns en svårighet med att göra 

bedömningen om huruvida ett barn far illa också på grund av att det är en subjektiv 

företeelse: 

  

Det som den ene far illa av, far kanske den andre inte illa av. Så det är ju också diffust 

på det viset, så du måste ju, tycker jag, alltid försöka ta reda på var den unge befinner 

sig och hur den mår.  (IP C) 

 

Utifrån den synpunkten tycker vi att anmälningsskyldigheten som reglering (Webb, 

2006) av risker verkar problematisk. Upplevs en situation inte som riskabel av det barn 

den gäller uppstår frågor kring vem som har rätten att bestämma vad det innebär att 

fara illa, den enskilde som har en subjektiv upplevelse av situationen eller samhället 

och dess lagstiftning.    

 

Positiva och negativa aspekter med anmälningsskyldigheten 

Två intervjupersoner tycker att anmälningsskyldigheten kan påverka samarbetet med 

elevens familj negativt (IP A; IP B). IP C berättar att hon inte alltid anmäler vid minsta 

misstanke och därmed inte följer lagstiftningen fullt ut, men hon säger: ”Men jag tror 

att lagstiftningen ska vara så skriven i alla fall”. Hon menar att socialtjänsten skulle ha 

fullt upp om anmälningsskyldiga alltid anmälde vid minsta misstanke. Om detta 

stämmer tyder det enligt oss på ett systemfel som gör regleringen (Webb, 2006) av 

barn som far illa och den formella sociala kontrollen (Israel, 1968) omöjlig att följa 

fullt ut. Det innebär i sådana fall att anmälningsskyldiga mer eller mindre tvingas bryta 

mot lagen och riskera sanktioner för detta. Samtidigt ser vi problem med att utfärda 
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sanktioner för anmälningsskyldiga som underlåter att anmäla, det tycks enligt oss vara 

svårt att bevisa att någon har haft en misstanke som den inte har anmält. Regleringen 

och den formella sociala kontrollen av barn som far illa framstår därför enligt oss som 

motsägelsefull.    

     Att man inte kan vara anonym som yrkesperson är något som IP D ser som en 

negativ aspekt av anmälningsskyldigheten. IP E önskar ibland att hon kunde lova 

eleverna att aldrig berätta det de talar om för henne för någon, men det fungerar inte i 

och med anmälningsskyldigheten. Däremot säger hon att: ”Det är ju bra att den finns, 

jag hade inte kunnat ha detta yrke utan den”. Både hon och IP F nämner att det är bra 

att ha anmälningsskyldigheten att luta sig emot i sitt arbete. Flera intervjupersoner 

säger att de tycker anmälningsskyldigheten som sådan är positiv i och med dess 

grundtanke, att hjälpa utsatta barn och familjer i samhället (IP A; IP B; IP C; IP F; IP 

H). I enlighet med Webbs (2006) resonemang om reglering tolkar vi skolkuratorns 

yrke, att hjälpa utsatta barn och familjer i samhället, som ett led i att förebygga och 

kontrollera risker. Angående vilken typ av social kontroll skolkuratorn utövar tycker vi 

utifrån Israels (1968) resonemang att det inte är informell social kontroll eftersom det 

inte handlar om direkt mellanmänsklig socialisering. Skolkuratorn gör det som 

yrkesperson. Det är enligt oss inte heller ren formell social kontroll eftersom den 

formella sociala kontrollen inte är skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgift, även om 

den bland annat genom anmälningsskyldigheten innehåller tydliga inslag av detta. 

Halvformell social kontroll (Vejbrink, 1982) passar enligt oss bättre för att beskriva 

den sociala kontroll skolkuratorn utövar i och med att den är en yrkesperson som 

utövar formell social kontroll, men inte som den huvudsakliga arbetsuppgiften, till 

skillnad från vad anställda inom socialtjänsten kan tänkas göra.      

 

Svårigheter 

     IP E berättar att hon tycker det finns en svårighet i att dra gränser för hur mycket 

som ska skrivas i en anmälan till socialtjänsten. Hon menar att det egentligen räcker att 

bara skriva att det finns en oro för barnet och att det sedan är upp till den som 

handlägger anmälan att kontakta skolan för att få mer information. Hennes upplevelse 

är dock att de inte alltid gör det, utan att det istället finns en risk för att handläggaren 

vid förhandsbedömningen väljer att inte öppna en utredning. Det blir enligt IP E 
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därmed en balansgång mellan att skriva för lite eller för mycket i anmälningarna. Hon 

menar att om hon skriver för mycket så kan handläggaren som tar emot anmälan tro att 

det är all information skolan har och ändå låta bli att kontakta skolan. IP E säger: ”Det 

sitter mycket värdefull kompetens både bland lärare och skolkuratorer som 

socialtjänsten aldrig får, tyvärr”.  

    Fler intervjupersoner påtalar att det finns mycket resurser i form av kunskap om 

elevers situation hos skolpersonalen som inte utnyttjas i och med att det är 

socialtjänsten som ska göra utredningen (IP G; IP H). IP H uttalar att det kan ta lång tid 

innan en elev får hjälp på grund av att det tar lång tid innan socialtjänsten fått ”den här 

magkänslan som vi har fått” (IP H). Detta tolkar vi som en baksida av den formella 

sociala kontroll (Israel, 1968) som anmälningsskyldigheten utgör i dess nuvarande 

utformning. Hade den formella sociala kontrollen av barn som far illa inte funnits eller 

åtminstone inte sett ut som den gör, hade en del barn som far illa, enligt IP H:s 

uttalande, kunnat få hjälp snabbare. Då hade skolpersonalen inte behövt invänta att 

socialtjänstens utredning skulle leda dem till samma magkänsla som de själva redan 

har. Det kan därmed ifrågasättas om anmälningsskyldigheten alla gånger skapar en 

större garanti för att barn som far illa får tidiga insatser och därmed om regleringen 

(Webb, 2006) och den formella sociala kontrollen (Israel, 1968) tjänar sitt syfte fullt 

alla gånger.  

 

Vad är det som skolkuratorer anser påverkar deras benägenhet att 

anmäla sina misstankar om att barn far illa? 

Socialtjänsten 

IP B säger inte rakt ut att anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke om att 

barn far illa och att skolan inte ska utreda saken själv, men hon säger att vid oro för ett 

barn konsulterar hon med socialtjänsten om hur hon ska gå vidare i ärendet. Hon säger 

att detta gör att: ”Ibland blir det anmälningar och ibland blir det inte anmälningar i 

ärenden som kanske alltid hade varit anmälningar annars”. Detta styrker Wiklunds 

(2006) förmodan om att potentiella anmälningsärenden sorteras bort vid samverkan 

mellan skola och socialtjänst vilket resulterar i färre anmälningar. Flera andra 

intervjupersoner uppger också att de kontaktar socialtjänsten angående barn de 
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misstänker far illa för att få konsultation i hur de ska hantera ärendet (IP A, IP B, IP C 

och IP H). IP D talar däremot om att hon inte kontaktar socialtjänsten i detta syfte 

eftersom hon menar att det strider mot lagstiftningen om anmälningsskyldigheten. Hon 

säger att: ”De gånger man ens funderar på socialtjänsten då har man ju en sådan oro att 

det egentligen är läge för en anmälan”. IP B tror att anmälningsbenägenheten påverkas 

positivt dels av att hon kan ringa socialtjänsten för konsultation när hon vill och dels att 

hon ofta träffar dem i skolan på elevvårdskonferenser och andra möten. IP C tror 

däremot inte att hennes kontakt med socialtjänsten påverkar hennes benägenhet att 

anmäla på något sätt.  

     IP E, IP G och IP H uppger att samarbetet med socialtjänsten är personberoende, 

alltså att graden av samarbete beror på vilka personer som för tillfället är anställda som 

handläggare på socialtjänsten. IP E tycker det är problematiskt att det inte finns något 

skrivet om samarbetet mellan skolkurator och socialtjänst som gör att det fungerar 

oavsett om skolkuratorn eller personal på socialtjänsten byts ut.  

     IP E uppger att hennes benägenhet att anmäla misstankar om barn som far illa 

påverkas av bristande återkoppling från socialtjänsten i anmälningsärenden. Hon 

förklarar att hon kan känna en osäkerhet i att anmäla när hon inte vet om någon fångar 

upp ärendet eller inte. Hon berättar att hon ofta inte vet om socialtjänsten ens arbetar 

med anmälan och att eleven, som anmälan gäller, kan bli arg på henne för att dess 

situation förvärrades i och med anmälan. IP E tycker att det hade varit bra att 

rutinmässigt informeras av socialtjänsten om huruvida utredning inletts eller inte för att 

kunna hjälpa eleven vidare. Eftersom hon inte kan lita på att socialtjänsten återkopplar 

och att de inte lägger ned ett anmälningsärende på grund av att ”det finns för lite att ta 

på”, som hon uttrycker det, utan att de kontaktat henne först väljer hon ibland att avstå 

från att göra en anmälan. ”Då är det bättre att eleverna har kvar mig än ingen alls” 

säger hon.  

 Här ser vi ett ytterligare exempel på att regleringen (Webb, 2006) av barn som far 

illa och den formella sociala kontrollen (Israel, 1968) inte verkar fungera fullt ut. 

Anmälningsskyldigheten träder in redan vid misstanke om att barn far illa, men enligt 

IP E räcker detta inte alltid för att socialtjänsten ska öppna en utredning och därmed 

eventuellt utöva den sociala kontrollen fullständigt genom någon insats.      
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    Fler intervjupersoner nämner att återkopplingen från socialtjänsten kan vara 

bristfällig (IP A, IP C, IP D; IP F), men alla tycker inte att det är ett stort problem. IP H 

menar att hon kan kontakta föräldrarna till eleven i fråga för att få ett samtycke som 

bryter sekretessen mellan socialtjänsten och skolkuratorn när så behövs. Hon hade 

däremot önskat att det hade skett med automatik. IP D gör en ny anmälan i de fall hon 

inte får någon återkoppling från socialtjänsten. IP B berättar att hon är tillfreds med den 

återkoppling hon får av socialtjänsten i kommunen hon arbetar i.  

     Angående intervjupersonernas upplevelser av resultatet av att via anmälan involvera 

socialtjänsten i elevärenden beskriver IP E att det är: ”Allt ifrån superbra till katastrof”. 

Majoriteten av intervjupersonerna tycker att det ibland blir bättre när socialtjänsten 

involveras och att barnets situation ibland förblir oförändrad (IP B; IP C; IP D; IP F; 

IPH). IP E säger att hon inte är nöjd med effekterna av socialtjänstens involvering, men 

att hon försöker undvika att låta det påverka hennes anmälningsbenägenhet. IP G 

berättar att han upplever att många tror att så fort det upptäcks att ett barn far illa så 

ordnar det sig. Hans erfarenhet är däremot att socialtjänsten sällan kan se till att det 

ordnar sig och säger att: ”Då kan man känna att jag kunde väl lika gärna ha jobbat 

vidare själv”.  

 Flera intervjupersoner påtalar att det krävs mycket för att en tvångsåtgärd ska sättas 

in från socialtjänstens håll och att de flesta insatserna därför är frivilliga, vilket innebär 

att eleven och dess familj kan tacka nej till erbjudna insatser (IP C; IP F; IP G; IP H). IP 

G berättar att han kan: ”Känna en besvikelse eller frustration över att hjälpandet i 

samhället ibland är väldigt fyrkantigt” och att han ibland har känt att han ångrat att 

anmälningar har gjorts för att de ändå inte ledde till något. Även IP D och IP H har 

känt så och IP F säger att hon efter att ha gjort en anmälan ibland i efterhand känt att 

”Det här blev inte bra” men att hon för den skull inte ångrar att hon gjorde dem. IP H 

berättar att hon har en känsla av att situationen ibland kan förvärras av att 

socialtjänsten involveras.  

     Resultatet i vår studie visar också att intervjupersonernas (IP C; IP F) 

anmälningsbenägenhet kan påverkas av att de tidigare har arbetat inom socialtjänsten 

och därmed har erfarenheter som rör bland annat de insatser socialtjänsten kan erbjuda. 

Detta medförde att de i en del ärenden valde att inte kontakta socialtjänsten, främst för 

att de vet vad socialtjänsten kan göra och de gånger de känner att socialtjänsten inte 
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kan göra någonting hellre avstår från att göra en anmälan (IP C; IP F). ”Nu har jag ju 

jobbat inom socialtjänsten så jag vet att de ibland inte har så mycket mer de kan göra” 

säger IP C.  

 Enligt intervjupersonerna verkar inte socialtjänsten kunna hjälpa alla barn som far 

illa eftersom det inte finns tillräckligt med insatser att erbjuda. Detta ser vi som ännu 

ett tecken på att regleringen (Webb, 2006) av barn som far illa och den formella sociala 

kontrollen (Israel, 1968) så som den syftar till att göra. Tidigare forskning visar att 

mellan en tredjedel och en fjärdedel av de till socialtjänsten inkomna anmälningarna 

inte leder till utredning (Cocozza, 2007; Östberg, 2010). Endast en femtedel av 

anmälningarna leder dessutom till insatser. I enlighet med tidigare forskning som visar 

att anmälningsskyldigas erfarenheter av socialtjänstens arbete efter en anmälan har 

betydelse för deras benägenhet att anmäla (Sundell & Colbiörnsen 1996; Sundell, 

1997; Alvarez et al, 2003; Bryant, 2009) visar även resultaten i vår studie att såväl 

erfarenheter av återkopplingen från socialtjänsten, erfarenheter av att involvera 

socialtjänsten i elevärenden samt intervjupersonernas erfarenheter från att själva ha 

arbetat inom socialtjänsten, kan påverka intervjupersonernas anmälningsbenägenhet.  

 

Eleverna och problematiken 

Resultatet i vår studie visar att flera intervjupersoner hade svårt att urskilja någon 

problematik som ledde till anmälan oftare än någon annan (IP A; IP B; IP F). 

Missbruksrelaterad grund för anmälan trodde två intervjupersoner kunde vara lite 

vanligare än annat (IP C; IP G). En intervjuperson tyckte att det övergripande 

var hemförhållandena som var vanligast, men hon kunde inte identifiera någon särskild 

problematik i hemmet som var vanligare än någon annan (IP D). Enligt tidigare 

forskning är de vanligaste anmälningsorsakerna för yngre barn brister i omsorgen 

(Wiklund, 2006) och för äldre barn kriminellt beteende och skolrelaterade problem 

(Cocozza; 2007; Wiklund 2006) samt konflikter i familjen och asocialitet hos den unge 

(Östberg, 2010). Resultatet i vår studie stämmer därför inte helt överens med tidigare 

forskning. Däremot framgick i vår studie att det generellt är lättare att anmäla sådan 

problematik som kan härledas till yttre, konkreta bevis, så som fysisk misshandel (IP 

D; IP G), vilket även har framgått av tidigare forskning (Bryant & Milsom, 2005).  
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 Resultatet i vår studie visar att färre anmälningar verkar göras bland äldre än yngre 

elever (IP A; IP C; IP F). Anledningen till detta är att intervjupersonerna tycker det 

känns viktigare att ha med sig eleven när den är äldre och vill eleven då inte att en 

anmälan ska göras försöker skolkuratorn hitta andra vägar att gå (IP C; IP F). De äldre 

eleverna är mer medvetna om sin situation och ber om hjälp, istället för att anmälas till 

socialtjänsten kan de slussas vidare till annan hjälp (IP A).  Detta stämmer inte överens 

med tidigare forskning som visar att det är vanligast att de anmälningar som kommer 

in till socialtjänsten rör barn i åldrarna 13-17 år (Cocozza, 2007; Wiklund, 2006; 

Östberg, 2010).  

 

Hot, oro och risker 

Flera intervjupersoner uppgav att rektor skriver under vissa eller alla anmälningar (IP 

A; IP B; IP D; IP E; IP F; IP G; IP H). En anledning till att rektorns underskrift finns 

med på anmälningar är att de ska komma från skolan och inte från en enskild person, 

vilket fungerar som skydd för den som initierat anmälan. Ofta skriver även 

skolkuratorn under anmälan.  

 IP A berättar att hon en gång har känt ett hot från en elevs föräldrar efter att hon 

gjort en anmälan om att eleven for illa. Det är en trygghet för anmälaren att det är hela 

skolan som står för anmälan eftersom detta innebär att anmälan inte är från denne 

personligen (IP B; IP F). Alvarez, Maureen, Donohue och Carpin (2003) menar att 

anmälningsbenägenheten kan påverkas negativt av den anmälningsskyldiges oro för 

negativa konsekvenser för sin egen del, så som rädsla för hämnd av förövaren. 

Intervjupersoner i studien har nämnt att de kan känna sig rädda och att det är skönt att 

rektorn står med i anmälan, men de säger att de inte skulle låta bli att anmäla på grund 

av oro för negativa konsekvenser för sig själva (IP A; IP F; IP G; IP H). IP F berättar att 

hon tycker att det skulle vara ytterst oprofessionellt av henne om hon lät 

anmälningsbenägenheten bli personlig. Alvarez et al (2003) menar dock att oro för 

negativa konsekvenser för anmälaren själv är som mest påtaglig i de fall den 

anmälningsskyldige känner familjen anmälan berör. Det skulle kunna vara en 

anledning till att så många intervjupersoner uppger att oron för negativa konsekvenser 

för dem själva inte påverkar deras anmälningsbenägenhet. Till skillnad från 
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förskolepersonal som har personlig kontakt med barnens föräldrar dagligen känner 

skolkuratorn förmodligen inte elevernas föräldrar på samma sätt.   

    I likhet med tidigare forskning (Alvarez et al, 2003) framkom i vår studie att det 

fanns oro hos intervjupersonerna för vad som skulle hända med relationen mellan den 

anmälningsskyldige och barnet när en anmälan gjordes. Samtliga intervjupersoner 

uppgav att det finns en risk för att eleven eller dess föräldrar ska bli upprörda över 

anmälan och att det påverkar relationen till skolkuratorn. Av en intervju framgick att en 

mamma till en elev blivit så upprörd över att en anmälan gjorts att hon flyttade barnet 

från skolan (IP D).  

 Man kan som skolkurator ha en dubbel roll där man ska fungera både som en 

yrkesperson som elever kan vända sig till med bekymmer, samtidigt som eleven 

riskerar att välja att vara tyst när den får reda på att tystnadsplikten endast gäller med 

undantag för anmälningsskyldigheten (IP D; IP F). Det kan då finnas en oro hos 

skolkuratorn för att eleven inte har någon att vända sig till (IP D; IP F).  

 Det verkar i enlighet med ovanstående finnas ett antal risker med att utöva formell 

social kontroll (Israel, 1968) genom att göra en anmälan. Något som vi ser som ett sätt 

att förmildra omständigheterna kring den formella kontrollen är, liksom två 

intervjupersoner nämner, att använda andra ord än just anmälan till socialtjänsten (IP 

A, IP D). IP A talar om att hon brukar försöka benämna detta som att familjen skulle 

kunna få stöd från samhället istället. På så sätt menar hon att hjälpen, enligt vår 

tolkning den sociala kontrollen (Ross, 2002), kan bli lättare att möta för barnet eller 

familjen det gäller.    

  Ännu en orsak till oro förknippat till anmälningsskyldigheten, som kan finnas hos 

intervjupersonerna, att eleven inte berättar samma sak hos socialtjänsten, vilket leder 

till att det inte blir någon insats (IPD; IP F) 

 

Övriga faktorer  

     Faktorer så som allvarlighetsgrad i elevens situation (IP B; IP E; IP F; IP H) och hur 

motiverad eleven är till att söka hjälp (IP H) kan ha betydelse för skolkuratorers 

benägenhet att anmäla. Samtliga intervjupersoner var överens om att det varierar 

kraftigt i tid mellan misstanke om att barn far illa till anmälan från fall till fall. Är det 
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akut kan anmälan göras inom någon eller ett par dagar (IP E; IP F) men är det inte akut 

kan det ta upp till flera månader (IP A; IP E; IP F; IP H). Det är en process där ”man ser 

ett symtom och man försöker möta behov” (IP A).    

     Trots att de flesta intervjupersonerna vet att anmälningsskyldigheten träder in redan 

vid minsta misstanke om att ett barn far illa berättar de flesta intervjupersonerna (IP A; 

IP B; IP C; IP D; IP F; IP G; IP H) att de vill ha lite mer information än bara en 

misstanke. IP D säger: 

  

Jag behöver inte vara säker men jag vill känna att det finns fog för misstanken i alla fall 

och det blir ju jättesvårt när barnet beskriver en situation hemma och mamman har en 

helt annan förklaring varför situationen ser ut som den gör, eller pappa. Och sen ska 

man få ihop bilden på något sätt. Så det kan bli svårt i praktiken att göra en anmälan 

utan att misstankarna är befogade. (IP D) 

  

Sundell och Colbiörnssen (1996) kom i sin studie om skolpersonal fram till att 

anmälningsbenägenheten påverkades negativt av att skolpersonal inte kände till att 

anmälningsskyldigheten träder in redan vid misstanke om att barn far illa och att det är 

socialtjänsten som ska utreda misstankarna. I vår studie är intervjupersonerna tvärtom 

medvetna om lagtextens betydelse, men följer den ändå inte alla gånger. Detta kan 

illustreras med ett citat från en intervjuperson som berättar att hon tar reda på rätt 

mycket innan hon gör en anmälan, men säger även att: 

  

Det räcker med en misstanke om att ett barn far illa, många tror liksom att de måste ha 

bevis, att de måste kolla det och det, men börjar man göra det så börjar man undersöka 

saker, och så kommer man på; men Gud, det är inte mitt jobb. (IP F) 

  

Resultatet i vår studie visar att så länge det inte finns starka skäl till att göra en 

anmälan och skolkuratorn känner att denne kan jobba vidare med eleven själv görs inte 

alltid en anmälan vid minsta misstanke (IP A; IP B; IP D; IP F; IP G; IP H). Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som visar att det inte är ovanligt att personal 

själva försöker lösa problemen kring eleverna genom att stödja barnet och föräldrarna 
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(Sundell, 1997). Även i vår studie framkom att det finns en del alternativ till att göra en 

anmälan. IP C säger:  

  

Visst gör vi anmälningar, men det är inte alltid det är det bästa sättet att nå familjen, 

det kan vara lika viktigt att motivera dem till att ha en kontakt med ungdomsgruppen 

för att kanske gå ett utav deras program. Och det kan vi göra direkt, det är inte lika 

farligt som att hamna inom socialtjänsten. (IP C) 

  

IP C berättar också att hon ibland, så länge det inte handlar om mycket allvarliga 

situationer, ger eleven några olika förslag på hur de tillsammans ska försöka förbättra 

elevens situation. Ett förslag kan då vara att göra en anmälan och ett annat kan vara att 

samtala med elevens föräldrar.  

 I likhet med vårt resultat framkom i Sundells och Colbiörnsens (1996) studie att 

skolpersonal hade höga förväntningar på att samtal med föräldrarna skulle gynna 

eleven mer än en anmälan till socialtjänsten. Andra alternativa tillvägagångssätt är att 

slussa vidare eleven till barn- och ungdomspsykiatrin (IP D; IP F; IP H), att motivera 

familjen till familjeterapi (IP D), att motivera till en ansökan hos socialtjänsten (IP C; 

IP F) eller att rekommendera en föräldrautbildning (IP A).  

     I Sundells (1997) studie visade det sig att flera av respondenterna hade hopp om att 

föräldrarna till de barn som for illa skulle förändras. I vår studie finns intervjupersoner 

som berättar att de genom samtal stöttar föräldrar och elever och menar att det ibland 

räcker (IP A; IP B), även om de inte uppger att de gör detta istället för att göra en 

anmälan. IP B menar:  

   

Om jag inte känner att det är glasklart med en anmälan kan jag tycka att jag måste ge 

familjen en möjlighet att kanske få lite tips och idéer och strategier att arbeta efter, det 

går ju inte att slänga in en anmälan bara, man måste försöka samarbeta med familjen 

och hjälpa dem så gott man kan, för det är barnet det handlar om. (IP B) 

 

Om man ser på skolkuratorns situation utifrån anmälningsskyldigheten som ett verktyg 

för formell social kontroll (Israel, 1968) av avvikande beteende så är skolkuratorn 
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genom sanktionerad lagstiftning förbunden till denna formella sociala kontroll. Det är 

däremot inte skolkuratorn själv som ska utföra den, utan elevärendet ska föras vidare 

till socialtjänsten som har sista ordet i att definiera om barnets situation är tillräckligt 

avvikande för att leda till någon av de insatser socialtjänsten kan erbjuda. 

Intervjupersonerna i vår studie uppger att det finns olika former av hinder för att föra 

vidare informationen om elevens situation till socialtjänsten. Detta verkar dock inte 

innebära att skolkuratorn låter eleven och dess bekymmer passera. Alternativet verkar 

istället ofta vara att skolkuratorn utövar halvformell social kontroll (Vejbrink, 1982) 

istället genom att använda sig av alternativ till att anmäla, så som att kontakta elevens 

föräldrar eller slussa vidare eleven till barn- och ungdomspsykiatrin.  

   Alla intervjupersoner i studien är överens om att en faktor som kan påverka deras 

anmälningsbenägenhet positivt är de gånger då skolan inte har mer förmåga att hjälpa 

eleverna och socialtjänsten behöver hjälpa till med ytterligare resurser. Något mer som 

kan påverka benägenheten att anmäla är relationen med en elev: 

  

Har man ingen bra relation med eleven och inga förutsättningar för att arbeta med 

denne är det lättare att göra en anmälan till socialtjänsten. Har man däremot utvecklat 

en god relation med eleven och man märker att man dessutom kan påverka eleven i 

positiv riktning i en svår situation så har man mindre benägenhet att anmäla. (IP C) 

  

En sämre relation till en elev kan alltså göra det lättare att anmäla än en god relation till 

en elev som inte vill att en anmälan ska göras, särskilt inte när skolkuratorn upplever 

att elevens situation kan förbättras utan att en anmälan görs. IP C understryker att i de 

fall det gäller allvarliga missförhållanden, så som övergrepp, görs anmälan oavsett.  

 Inga framträdande samband har hittats mellan intervjupersonernas utbildning och 

deras anmälningsbenägenhet. Gällande sambandet mellan erfarenhet i yrket och 

anmälningsbenägenhet säger dock IP G, utan att ha någon förklaring till varför, att han 

har gjort färre anmälningar de senaste åren. Likaså säger IP E säger att hon har en bild 

av att de äldre skolkuratorerna som har arbetat länge gör färre anmälningar än de 

nyare. Hon poängterar att det är en fördom hon har, men i enlighet med tidigare 

forskning (Lundén, 2004) är benägenheten att anmäla lägre hos personer med lång 

erfarenhet yrket.  
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 En intervjuperson (IP G) berättar om en faktor som enligt honom kan påverka 

anmälningsbenägenheten. Det är att man som skolkurator kan vara ansvarig för ett 

flertal skolor och att det därmed inte finns tid att vara så mycket på varje skola. Han 

berättar att han ibland endast kan befinna sig på någon av skolorna en dag i veckan, 

skulle det då komma upp något i skolan när han inte är där innebär det att eleven kan få 

vänta en vecka tills han är där igen: 

  

Och där känner jag att jag sviker. Och det är svårt för organisationen att förstå att man 

inte kan ha tio procent på varje ställe. För det är allvarliga saker ibland och går det en 

vecka så, vilket är mycket för barnet, och det då är en allvarlig situation, så får barnet 

vänta en vecka på om jag ska göra en bedömning. (IP G)  

 

Han (IP G) berättar också att han självklart försöker lösa situationer så som 

ovanstående med att sköta elevärendet över telefon om det är möjligt, men han menar 

att det är en situation som kan påverka anmälningsbenägenheten på så vis att anmälan 

inte görs direkt.  

 Till skillnad från tidigare forskningsresultat (Sundell och Colbiörnsen, 1996) har vi 

inte hittat några betydande skillnader angående benägenheten att anmäla mellan 

intervjupersonerna som arbetar inom kommunala skolor och den intervjupersonen som 

arbetar på flera friskolor.  

 

Exemplen misshandel, missbruk och sexuella övergrepp  

Nedan presenteras intervjupersonernas resonemang kring de vinjetter som användes i 

intervjuerna. Åldrarna på barnen i vinjetterna ändrades under intervjuerna beroende på 

vilka åldrar barnen som intervjupersonen arbetade med hade. Med anledning av detta 

kan intervjupersernas resonemang skilja sig åt. 

  

Vinjett 1:  

Maria (17 år) har verkat nedstämd ett tag så hennes lärare föreslår att hon ska prova 

att träffa dig som skolkurator några gånger. Under ert första samtal berättar Maria att 
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hon och hennes mamma bråkar mycket. Ibland blir de så osams att de slänger skor och 

andra saker på varandra och ibland drar mamman Maria i håret. Hur hanterar du 

situationen? 

  

Endast en intervjuperson hade hanterat ovanstående situation genom att göra en 

anmälan till socialtjänsten (IP A). Hon säger att: ”Det är lagöverskridning när mamman 

drar Maria i håret”. Resten av intervjupersonerna säger att de hade haft samtal med 

Maria för att få ytterligare information om hennes situation, så som vilka 

bakomliggande problem som kan finnas till hennes och mammans beteende. I likhet 

med vårt resultat visar den internationella forskningen (Bryant, 2009) att brist på bevis 

följt av oro för att en anmälan inte skulle leda någonstans är en vanlig anledning till att 

inte anmäla. IP C säger: ”Visst, jag gör helt rätt om jag inte skaffar någon information 

alls utan jag bara lyfter luren och ringer till soc. och gör en anmälan, jag gör fullt rätt. 

Men det är inte säkert att jag hjälper henne på bästa sätt då”. Om det är som IP C säger, 

att en anmälan inte alltid hjälper ett barn som far illa på bästa sätt, anser vi att 

regleringen (Webb, 2006) och den formella sociala kontrollen (Israel, 1968) av barn 

som far illa inte fungerar optimalt. Att ett av medlen för denna reglering, 

anmälningsskyldigheten, är bindande när det finns bättre tillvägagångssätt för att 

undanröja riskerna med att ett barn far illa står i motsättning till syftet med regleringen.  

  

Vinjett 2:  

Patrik är en utåtagerande (14-åring) som skolkar mycket, hamnar ofta i bråk och det 

ryktas om att han langar cigaretter till andra elever på skolan. En dag kommer en 

orolig lärare till dig och berättar att hon sett Patriks mamma uppträda berusat på 

parkeringen utanför mataffären samma förmiddag och sedan satt sig i bilen och kört 

iväg. Hur hanterar du situationen?  

  

De flesta intervjupersonerna tror att de hade försökt få mer information om Patriks 

situation för att eventuellt göra en anmälan (IP B; IP C; IP D; IP B; IP E; IP F; IP H). 

Liksom vi nämnt innan är osäkerhet på om barnet far illa enligt tidigare forskning 

(Knut Sundell (1997); Bryant 2009) en vanlig anledning till att anmälan inte görs. 
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Några intervjupersoner tyckte att mammans agerande är ett polisärende som ska 

anmälas av läraren som besitter förstahandsinformationen (IP A; IP B; IP G). Angående 

hans skolrelaterade problem trodde några intervjupersoner att de hade tagit upp ärendet 

på en elevvårdskonferens på skolan för att tillsammans i det teamet arbeta med de 

skolrelaterade problemen. (IP A; IP B; IPC; IPF).  

  

 

Vinjett 3:  

Lovisa (11 år) berättar efter en längre tids kontakt med dig att hon vid ett tillfälle förra 

året utsattes för sexuellt övergrepp av en nära släkting. Hur hanterar du situationen? 

  

Hälften av intervjupersonerna uppger att de direkt skulle anmäla detta till socialtjänsten 

(IP A; IP B; IP C; IP E). IP D tror att hon hade gjort en polisanmälan och hon hade 

även funnits till som stöd för Lovisa. IP C och IP F är de intervjupersoner som arbetar 

endast inom gymnasieskolan, i intervjuerna med dem var Lovisa 18 år. Det som skiljer 

dessa två intervjupersoner åt är att IP C uppger att hon hade gjort en anmälan till 

socialtjänsten om det handlar om en genomförd våldtäkt och IP F berättar att hon, i och 

med att Lovisa är myndig, inte kan göra en anmälan till socialtjänsten, utan istället 

skulle hon försöka motivera Lovisa till att göra en polisanmälan.  

 IP H säger ”rent juridiskt ska vi ju göra en klockren anmälan till socialförvaltningen, 

samtidigt så vet man att när man drar igång en rättsprocess så är det inte alltid det 

gynnar personen”. Enligt Alvarez et al (2003) är en vanlig anledning till att 

anmälningsskyldiga inte anmäler rädsla för negativa konsekvenser för eleven. IP H är 

osäker på hur hon hade hanterat situationen eftersom hon aldrig stött på en situation 

med sexuella övergrepp, men hon tror att hon hade motiverat Lovisa till kontakt med 

barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten. Hon hade också arbetat med att få 

Lovisa att berätta för sina föräldrar om vad hon utsatts för. Vidare berättar IP H att: ”En 

del av min osäkerhet beror nog på att jag inte vet exakt hur socialförvaltningen agerar, 

kommer de uppmana flickan att göra en polisanmälan så vet man ju inte vad det kan 

innebära för henne. Man vill veta att man överlämnar det i en god hand”.  
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Avslutande diskussion 

Frågeställningarna i vår studie syftade till att ta reda på hur skolkuratorerna beskrev sin 

anmälningsskyldighet och hur de beskrev sin benägenhet att anmäla misstankar om att 

barn far illa till socialnämnden. Resultatet visade att alla intervjupersoner visste att en 

anmälan ska göras vid misstanke om att barn far illa. Alla intervjupersoner berättade 

dock att det fanns gånger då de inte följde bestämmelserna om anmälningsskyldigheten 

exakt. Det fanns olika anledningar till detta, som alla enligt vår tolkning innebär att 

regleringen och den formella sociala kontrollen av barn som far illa inte fungerar fullt 

ut. Det kunde ha att göra med samarbetet med och återkopplingen från socialtjänsten, 

eller att intervjupersonerna förmodade att socialtjänstens involvering inte skulle 

komma till elevens nytta. Det kunde också gälla att elevens situation inte var så 

allvarlig att anmälan behövdes eller att de ville ha mer information om elevens 

situation innan en anmälan gjordes. Andra anledningar kunde vara att de ansåg att det 

fanns andra mer fruktbara sätt att arbeta med elevens situation inom skolan eller hos 

andra verksamheter, särskilt då det gällde äldre elever.  

     En stor del av resultatet i vår studie stämmer överens med tidigare svensk och 

internationell forskning. Det som skiljer sig tydligt är dock att skolkuratorerna i vår 

studie visar god medvetenhet om bestämmelserna om anmälningsskyldigheten till 

skillnad från de svenska studierna om andra professioner.  

 Ett resultat som verkar vara specifikt för skolkuratorn är att dess speciella roll på 

skolan, som en person som elever kan prata om sina bekymmer med, begränsas av 

anmälningsskyldigheten. Detta då vissa elever inte vågar berätta om sin situation för 

skolkuratorn av rädsla för att en anmälan ska göras.   

     En intervjuperson som arbetar på flera skolor berättade att anmälningsbenägenheten 

kan påverkas av tidsbristen som uppstår när man som skolkurator ska hinna engagera 

sig i flera olika skolor som man har ansvar för. Detta är en faktor som kan påverka 

anmälningsbenägenheten som vi inte har stött på i tidigare forskning och som kan vara 

specifik för skolkuratorn. När vi sökte intervjupersoner såg vi att det var många 

skolkuratorer som ensamt ansvarade för flera skolor. Visserligen nämner endast en av 

de tre intervjupersonerna i vår studie som arbetar på flera skolor att detta är en faktor 

som påverkar anmälningsbenägenheten. I och med att intervjuerna utgick från teman 
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och inte en strukturerad intervjuguide med bestämda frågor fick inte alla 

intervjupersoner samma frågor. Intervjuerna kom därför att handla om något olika 

saker. Kanske hade fler intervjupersoner hållit med om att anmälningsbenägenheten 

påverkas av att som skolkurator ha ansvar för flera skolor om detta hade kommit på tal.  

     Resultatet i vår studie skiljer sig från tidigare forskning med avseende på den 

problematik som ligger bakom de flesta anmälningarna. Tidigare forskning visar att det 

bland yngre barn oftast handlar om brister i omsorgen och för äldre barn kriminellt 

beteende och skolrelaterade problem samt konflikter i familjen och asocialitet hos den 

unge. Detta uppgav inte våra intervjupersoner och det kan ha flera anledningar. För det 

första är den tidigare forskningen gjord utifrån studier av akter på socialtjänsten. Ett 

sådant tillvägagångssätt ger säkrare statistik än att, som vi gjorde, be någon att minnas 

vad som är vanligaste anmälningsorsaken. Dessutom är det inte säkert att alla 

skolkuratorer har varit inblandade i alla anmälningar från sin skola. Den tidigare 

forskningen innehåller anmälningar från fler aktörer än skolan, och eftersom den 

största mängden anmälningar som kommer in till socialtjänsten kommer från polisen 

gäller det unga med kriminellt beteende, som därav är den vanligaste 

anmälningsorsaken. Däremot visar intervjupersonernas resonemang kring vinjetterna 

att endast en person tror att den hade valt att anmäla Marias (vinjett 1) situation till 

socialtjänsten genast. Patriks (vinjett 2) situation trodde intervjupersonerna inte heller 

skulle anmälas direkt, först skulle mer information samlas in. Däremot trodde hälften 

av intervjupersonerna att Lovisas (vinjett 3) situation, som gällde sexuella övergrepp, 

skulle anmälas till socialtjänsten.  

     En möjlig tolkning av intervjupersonernas resonemang i vinjetterna är att sexuella 

övergrepp anses vara allvarligare än mindre allvarlig fysisk misshandel och eventuellt 

psykisk misshandel, som i Marias fall, och även allvarligare än att som i Patriks fall, 

eventuellt leva med en missbrukande mamma. Det är dock inte möjligt att dra några 

giltiga slutsatser av intervjupersonernas resonemang kring vinjetterna eftersom så 

många omständigheter spelar in i en bedömning om en anmälan ska göras eller inte. 

Den information intervjupersonerna fick om respektive elevs situation i vinjetterna var 

dessutom mycket knapp och eleverna i vinjetterna hade olika åldrar vid olika 

intervjuer. Att vinjetterna ändå tydde på att intervjupersonerna verkade mest benägna 

att anmäla sexuella övergrepp behöver inte betyda att detta anmäls mest. Detta kanske 
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inte är en problematik som intervjupersonerna kommer i kontakt med lika ofta som 

andra situationer där barn far illa.  

 Vi kunde inte se några samband mellan intervjupersonernas utbildning och deras 

benägenhet att anmäla. En tänkbar slutsats av det är att skolkuratorer generellt, 

möjligen för att de har sådan utbildning och sådan kontakt med socialtjänsten som de 

ofta har, känner till bestämmelserna om anmälningsskyldigheten väl. Att vi inte kunde 

se några samband mellan utbildning och anmälningsbenägenhet kan också ha med vår 

studie att göra. Alla våra intervjupersoner utom en var antingen socialpedagoger eller 

socionomer vilka är två förhållandevis lika utbildningar. Detta kan vara en anledning 

till att vi inte kunde se några skillnader. En annan anledning kan vara att vi inte gjorde 

någon kvantitativ mätning av hur många anmälningar varje intervjuperson hade gjort. 

Kanske hade resultatet då skiljt sig mer mellan intervjupersonerna.   

 Även angående samband mellan erfarenheten i yrket och anmälningsbenägenhet 

kunde vi ha fått ett tydligare resultat om vi hade gjort en kvantitativ studie. De 

indikatorer som finns i vårt resultat på att benägenheten att anmäla påverkas av 

erfarenheten i yrket baserades inte på jämförelser mellan intervjupersonerna, utan på 

intervjupersoners uppfattningar kring detta.  

 Vår studie var kvalitativ och syftade inte till att möjliggöra kvantitativa 

sambandsanalyser mellan intervjupersonernas egenskaper, så som deras utbildning och 

erfarenhet, och hur ofta de anmäler. Detta skulle dock kunna vara ett uppslag för vidare 

forskning. Vi tycker det är viktigt att kartlägga vilka anledningar som finns till att för få 

anmälningar görs om barn som far illa för att åstadkomma en förändring av situationen. 

Att undersöka faktorer av detta slag bland skolkuratorer, som möter många barn som 

far illa, skulle vara ett steg i en sådan kartläggning.  

 Vi har i vår studie undersökt en av de tolkningsbara delarna i anmälnings-

skyldigheten genom att beskriva vad intervjupersonerna lägger in i uttrycket barn som 

far illa. Det finns fler delar som kan tolkas av den som tillämpar 

anmälningsskyldigheten. En av dem är hur anmälningsskyldiga definierar begreppet 

misstanke om att barn far illa. Tanken bakom begreppets betydelse i anmälnings-

skyldigheten skiljer sig förmodligen från hur begreppet används i brottslagstiftning, där 

mycket bevisbörda krävs för att någon ska vara misstänkt för brott. Det vore intressant 

att forska vidare om hur anmälningsskyldiga tolkar anmälningsskyldigheten och vilka 



 

43 

konsekvenser detta får.  

 Samtidigt som vi tycker att det är viktigt att ta reda på vad som gör att misstankar 

om att barn far illa inte kommer till socialtjänstens kännedom har tankar väckts hos oss 

under studiens gång om att det finns en del systemfel som på olika sätt gör att 

anmälningsskyldigheten som reglering och formell social kontroll inte fungerar fullt ut 

enligt de bestämmelser som finns. Dels uttalar flera intervjupersoner att det inte skulle 

fungera att anmäla vid minsta misstanke, för socialtjänsten inte hinner utreda så många 

anmälningar. Dessutom finns en risk att utredning inte öppnas när socialtjänsten får in 

en anmälan som anmälaren inte har tillräckligt fog för. Ytterligare en viktig 

omständighet är socialtjänstens kännedom om att ett barn som far illa inte är någon 

garanti för att barnets situation förbättras. Om anmälningsskyldigheten ska fungera 

fullt ut krävs troligen revideringar i systemet kring den. Dels tror vi att tydligare 

definitioner av vad som avses med begrepp som misstanke och barn som far illa 

behövs. Kanske skulle anmälningsskyldigheten också efterföljas bättre om visst arbete 

som idag utförs av socialtjänsten decentraliserades så att skolorna hade större 

befogenheter att utreda elevers situation, eller att skolkuratorn tilläts svara för att 

förmedla insatser till elever i form av sådana alternativa tillvägagångssätt vi har funnit 

i vår studie. Utan revideringar i anmälningsskyldigheten och förutsättningarna för att 

följa den upplever vi att det inte spelar någon roll hur anmälningsbenägna 

skolkuratorer än är. Eller så är det som en intervjuperson uttryckte det i en intervju, att 

anmälningsskyldigheten är svår att följa helt och hållet, men att lagstiftningen ändå 

måste se ut som den gör.  

 Under studiens gång har vi allt mer reflekterat över om den reglering och formella 

sociala kontroll som anmälningsskyldigheten innebär är något att eftersträva. Är det 

ens rätt att kontrollera människor på det viset, att definiera och reagera mot avvikande 

beteende? Å ena sidan gäller det barn som kan upplevas vara försvarslösa i dessa 

sammanhang. Å andra sidan visar resultaten i vår studie inte att en anmälan inte är en 

försäkran om att barnets situation förbättras, utan till och med i vissa fall förvärrar den.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
  

Inledande information 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

Erfarenhet av anmälningsskyldigheten 

Tillvägagångssätt vid anmälan 

Socialtjänsten 

Skolan 

Svårigheter som kan uppstå kring att anmäla misstankar om att barn far illa. 

Faktorer som styr vid valet att anmäla eller att inte anmäla misstanke om att ett 

barn far illa   

            -Eleverna och problematiken 

Vinjetter 

Avslut  

  

  



 

 

Bilaga 2 – Vinjetter 
 
-Maria 17 år har verkat nedstämd ett tag så hennes lärare föreslår att hon ska prova att 
träffa dig som skolkurator några gånger. Under ert första samtal berättar Maria att hon 

och hennes mamma bråkar mycket. Ibland blir de så osams att de slänger skor och 
andra saker på varandra och ibland drar mamman Maria i håret. Hur hanterar du 
situationen? 

  

-Patrik är en utåtagerande 14-åring som skolkar mycket, ofta hamnar i bråk och det 

ryktas om att han langar cigaretter till andra elever på skolan. En dag kommer en orolig 
lärare till dig och berättar att hon sett Patriks mamma uppträda berusat på parkeringen 
utanför mataffären samma förmiddag och sedan satt sig i bilen och kört iväg. Hur 

hanterar du situationen?  

  

-Lovisa 11 år berättar efter en längre tids kontakt med dig att hon vid ett tillfälle förra 
året utsattes för sexuellt övergrepp av en nära släkting. Hur hanterar du situationen?  

  

Barnens åldrar ändras inför intervjuerna beroende på den åldersgrupp respektive 
intervjuperson arbetar med. 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  


