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 English abstract 

Titel: Interaction between teachers and social workers – a qualitative study in two countys 

Author: Sofia Danielsson 

Supervisor: Staffan Nilsson 

Term: Autumn term 2013 

The intension of this study is to investigate the interaction between teachers and social 

workers in two diffrent countys. The study is focused on how teachers act upon suspicions 

when there are children at risk and what kind of support the teacher gets from social workers. 

Another importent question is if the teachers know what kind of rules regarding to 

confidentiality and if it would be better for the pupils if there were no confidentiality. 

To get answers to my questions, i have interviewed teachers and social workers in both 

countys.  

In this study I assume that the power has three dimensions and that there are four levels of 

interaction.  

Due to the law about confidentiality the social worker has the power over the teachers. 

Because the law about confidentiality it is difficult for teachers and social workers to interact. 

If the teacher want help from social services, she or he must call the social worker because the 

social worker will not call the teacher. If the social worker want to help the teacher and give 

her advice, the social worker can do that without breaking confidentiality. But it is not all 

social workers who give advices to teachers. 

Teachers do not know much about socialservices work and social workers must become better 

at informing teachers about this. 

Keywords: Interaction, teacher, social worker and children at risk 

Nyckelord: Samverkan, lärare, socialsekreterare och barn som far illa 
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1. Inledning  

Under 2000-talet har regeringen utfört en rad insatser för att samverkan mellan skolan, 

socialtjänsten, polisen och barn- och ungdomspsykiatrin skulle förbättras. Trots dessa insatser 

får inte barn som far illa eller riskerar att fara illa tillräckligt med hjälp. Det finns fortfarande 

hinder för samverkan mellan skola och socialtjänst. Ett av hindren är att socialtjänsten har 

tystnadsplikt. Ett annat hinder är lärarens egen osäkerhet. Att ta steget från misstanke till att 

göra en anmälan till socialtjänsten kan vara svårt. Det kan kännas som att man skvallrar på 

eleven och dennes föräldrar, man sviker ett förtroende. Det blir inte lättare av att media målar 

upp socialtjänsten som någonting hemskt som kommer och tar barnen från föräldrarna utan 

anledning.  

Var tredje fall av omsorgssvikt i förskolan och vartannat fall i skolan i Stockholm stad 

anmäls. I förskolan tog det i genomsnitt tio månader från det att personalen upptäckte 

omsorgssvikt till dess att de anmälde oro till socialtjänsten. Varför det tog så lång tid berodde 

bland annat på att det saknades resurser, tid och kunskap. En annan orsak till varför det tog tid 

att anmäla var att det var svårt att samarbeta med socialtjänsten. Strukturella hinder kan 

försvåra ett samarbete över tid (Kommitedirektiv 2009 s 5). 

För att göra ett bra arbete som lärare kan man behöva stöd och hjälp från andra eftersom 

läraryrket är ett ganska ensamt yrke och att anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke 

om att en elev inte har det bra, tror jag är ett stort steg för varje lärare. Ett steg man kanske 

inte vågar ta förrän man är helt säker på sin sak. Det är därför jag har valt att undersöka vilken 

hjälp man som lärare kan få, både före och efter att man har gjort en anmälan, av 

socialtjänsten. Detta har jag undersökt i två kommuner för att jämföra om det finns några 

skillnader och likheter mellan kommunerna. 

1.1.Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att i två kommuner undersöka och jämföra synen på och 

upplevelsen av samverkan mellan lärare och socialtjänst enligt de intervjuade lärarna och 

socialsekreterarna. 

Studien kommer i första hand vara inriktad på hur lärare agerar vid misstanke om 

omsorgssvikt och vilket stöd och hjälp läraren får av socialtjänsten. Socialtjänsten har 

tystnadsplikt och därför kommer studien även handla om i vilken grad lärarna vet vilka lagar 
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och regler som gäller vid tystnadsplikt samt vad lärare och socialsekreterare tycker om en 

öppnare dialog mellan dem. 

 De frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån är: 

 Hur ska man som lärare agera vid misstanke om sviktande omsorg i hemmet? Finns 

det skillnader och likheter mellan kommunerna? 

 Hur ser samverkan ut mellan lärare och socialtjänst enligt lärare och socialsekreterare? 

Finns det skillnader och likheter mellan kommunerna? 

 Vilket stöd och vilken hjälp upplever lärarna att de får av socialtjänsten och hur 

upplever socialsekreterarna att de ger stöd till lärarna? Finns det skillnad och likheter 

mellan kommunerna? 

 I vilken grad vet lärarna själva om vilka lagar och regler som gäller vid tystnadsplikt 

som socialsekreterarna har? Finns det skillnader och likheter mellan kommunerna? 

 Skulle en öppnare dialog gynna eller missgynna eleverna enligt lärare och 

socialsekreterare? Finns det skillnader och likheter mellan kommunerna? 
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2. Bakgrund 

I följande del kommer jag att ge en bakgrund till hur svårt det kan vara för en lärare att se och 

anmäla ett barn med omsorgssvikt. Det kommer även en del som handlar om socialtjänstens 

uppdrag.  

2.1. Lärarens svårigheter 

Alla lärare har anmälningsplikt. När man arbetar med barn måste man anmäla till 

socialtjänsten med en gång om man får reda på, eller misstänker, att ett barn far illa. Det är 

varje enskild individs skyldighet att anmäla till socialtjänsten (Bengtsson & Svensson 2011 s. 

97-103).  

Det är inte lätt att se på ett barn om den har någon typ av omsorgssvikt. Oftast finns det inga 

specifika tecken eller symptom på att ett barn far illa men många barn får 

koncentrationsstörningar, ångest, svårt att sova, svårigheter med inlärning, problem med 

relationer, beteendeproblem. Små barn kan även drabbas av tillväxthämning. Vid fysisk 

misshandel och sexuella övergrepp kan man ibland se kroppsliga skador och på så sätt förstå 

vad som har hänt barnet. Det är näst intill omöjligt att genom symtom eller tecken se vilken 

typ av omsorgssvikt ett barn har. Dessutom är det sällan bara en enda typ av omsorgssvikt 

utan oftast är det fler (Hindberg 2001 s. 53-56). Det räcker inte med att det är svårt att se om 

ett barn har omsorgssvikt utan det är även svårt för en lärare att handskas med situationen och 

många lärare blundar för problemet. Som lärare måste man ha kunskap om omsorgssvikt för 

att kunna se att eleven inte har det bra, men det räcker inte med att bara identifiera ett barn 

som far illa. När ett barn far illa har barnet många känslor som de försöker att undvika och 

skjuta undan. Det är inte bara barnet som försöker undvika alla dessa känslor utan även de 

vuxna som arbetar med barnet försöker det, för att inte motsvarande känslor hos den vuxna 

ska komma fram. De som arbetar med barn måste kunna möta dessa känslor hos barnet för att 

förstå barnet och ge dem stöd att identifiera vad de känner så att de kan utvecklas och gå 

vidare (Killèn 1994). 

Enligt Fridh & Norman är syftet med att göra en anmälan till socialtjänsten är att försöka 

hjälpa en familj, men det är få som ser det på det sättet. De flesta föräldrarna ser inte att 

läraren vill hjälpa eleven genom att anmäla till socialtjänsten. De ser det som ett hot som kan 

förstöra hela deras liv (Fridh & Norman 2008 s. 25). Ett annat problem är att socialtjänsten är 

för det mesta otillgänglig. Ett samarbete med skolan och andra verksamheter skulle öka 

förståelsen mellan parterna. Skolan och förskolan ska heller inte använda alla sina resurser 
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innan man anmäler problemet. Anmäler man så fort man misstänker att ett barn har 

omsorgssvikt så får man hjälp och kan på det sättet spara in på resurser. Ett trepartsmöte 

mellan skola, socialtjänst och föräldrar kan hållas när skolan ska göra en anmälan till 

socialtjänsten. På detta sätt får socialtjänsten träffa föräldrarna med en gång och föräldrarna 

får chans att ställa frågor eller lämna sina egna synpunkter på saken (Olsson 2011 s. 204-205). 

En lärare kan rådfråga socialtjänsten när man misstänker att ett barn far illa. Läraren får då råd 

om hur hon/han ska ta ställning till just den här situationen. Idag är det inte många lärare som 

frågar om råd utan att anmäla och enligt Olsson borde det göras oftare. Socialtjänsten borde 

bli bättre på att erbjuda dessa rådfrågningar och skolan borde bli bättre på att utnyttja dem 

(Olsson 2011 s. 206). Man kan inte ta för givet att förskolor och skolor känner till hur arbetet i 

socialtjänsten går till och någon form av samarbete måste upprättas. Ett exempel är att varje 

skola eller förskola får sin egen kontaktperson som de kan ringa till och fråga om råd utan att 

nämna några namn eller göra en anmälan (Fridh & Norman 2008 s. 31-32).  

Det är alltid socialtjänsten som ska utreda om ett barn far illa. Lärare och annan personal på 

skolan har en skyldighet att anmäla när de misstänker att eleven inte har det bra hemma. Det 

som verkar vara avgörande för om en tjänsteman anmäler eller inte är hur stort förtroende 

denne har för socialtjänsten. De som har positiva erfarenheter av socialtjänsten anmäler 

fortare än de som inte har det (Fridh & Norman 2008 s. 27). 

2.2.Socialtjänstens uppdrag och sekretess 

Socialsekreterarna ska följa socialtjänstlagen. I lagstiftningen står det att Socialnämnden ska 

inleda en utredning så fort ärendet har kommit in till dem. Efter fyra månader ska utredningen 

vara färdig om det inte finns särskilda skäl till att den ska förlängas. Det står även att den som 

berörs av att socialnämnden startar en utredning ska underrättas om att den har startat 

(Bengtsson & Svensson 2011 s. 99). I socialtjänstlagen står även att det är socialnämnden som 

ska ta ansvar för att samverkan blir av:  

1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om 

utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag 

och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för 

att samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496). (SoL 2001 5 kap. 1 a §)  

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
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Socialsekreterare har sekretess och offentlighets- och sekretesslagen har definierat sekretess 

på detta sätt: 

Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en 

allmän handling eller på något annat sätt (Offentlighets- och sekretesslag 
2009:400). 

 

Det finns tre olika nivåer av sekretess enligt Bengtsson och Svensson. På nivå ett har man den 

starkaste sekretessen, man får inte säga någonting. På nivå två får man heller inte säga 

någonting men det finns vissa undantag. På nivå tre får man säga det mesta men man får inte 

säga något som kan skada någon annan. Socialnämnden har en sekretess som ligger på nivå 

ett. Personal i förskolan och kurator har en sekretess som ligger på nivå två och personal i 

förskoleklass och skola ligger på nivå tre (Bengtsson & Svensson 2011 s. 343-344). 
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3. Teorianknytning och centrala begrepp 

De teorier som denna uppsats kommer att utgå ifrån handlar om makt och om samverkan. 

Makt är relevant för denna uppsats för att se vem som har kontrollen. Kan man inte se vem 

som har makten kan man inte heller arbeta mot målet att få en bättre samverkan. För att se hur 

man kan arbeta mot en bättre samverkan mellan socialsekreterare och lärare är det också 

viktigt att man tittar på vilken nivå av samverkan som de har. Därifrån kan man titta på nästa 

nivå för att se vad som behövs göras för att nå nästa nivå. Av den anledningen är en teori om 

samverkan relevant för min uppsats.  

3.1.Makt 

Makt är ett begrepp som är väldigt svårt att definiera eftersom det finns så många olika 

aspekter av makt. Enligt Steven Lukes har makt tre dimensioner. Dessa dimensioner är: 

 Endimensionella synen 

A och B är individer eller en grupp. När A har makt över B så kan A få B att göra 

någonting som B inte annars hade gjort. Låt oss säga att A är socialsekreterare och B 

är lärare. För att socialsekreterarna ska få makten över lärarna så måste de påverka 

lärarna så att lärarna gör något som de annars inte skulle ha gjort.  

 Tvådimensionella synen 

Här handlar det om vad A kan få B att göra men även om vad B blir hindrad från att 

göra av A. Man måste se på vad socialsekreterarna gör för att få läraren att göra något 

som de annars inte skulle ha gjort. Man måste även se på vad läraren blir hindrad att 

göra av socialsekreteraren. 

 Tredje dimensionen 

A kan påverka vad B åtrår och önskar. För att uppnå sina mål kan A manipulera B. 

Socialsekreteraren kan få makten över läraren genom att påverka vad läraren önskar 

och åtrår. Socialsekreteraren kan få igenom sin vilja genom att manipulera läraren. 

Enlig Luke är detta den ultimata makten (Lukes i Börjesson & Rehn 2009 s. 51-55). 

I detta exempel har jag valt att använda socialsekreteraren som alternativ A, den som har 

makten. Det kan vara tvärtom, att det är läraren som är alternativ A och socialsekreteraren 

som alternativ B. 

3.2.Samverkan 
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Att samverka är en social företeelse där människor möts och samspelar efter ett gemensamt 

syfte eller en gemensam plan. Det finns fyra olika grader av samverkan enligt Lindberg och 

de är: 

 Konsultation innebär att en organisation behöver ha hjälp från en utomstående expert. 

Området blir avgränsat och interaktionen blir tillfällig. Ett exempel på konsultation är 

när en socialsekreterare tar kontakt med en lärare för att få information om en viss 

elev. Läraren och socialsekreteraren har inte kontakt efter eleven och dess familj har 

fått den hjälp som de behöver. 

 Samordning/koordinering innebär att samordna insatser från olika organisationer. I 

praktiken skulle detta innebära att socialsekreterarna och lärarna samordnade sina 

insatser för de elever som far illa. 

 Samverkan/kollaboration innebär att man samordnar/koordinerar men att man också 

samspelar kring avgränsbara och specifika frågor. När läraren och socialsekreterare 

samordnar sina insatser för de elever som far illa så interagerar de kring 

avgränsningsbara och specifika frågor. Frågorna kan exempelvis handla om hur eleven 

klarar sina läxor när eleven inte får någon hjälp hemma.  

 Integration innebär att verksamheterna blir helt integrerade med varandra. Lärare och 

socialsekreterare skulle arbeta tillsammans och det skulle inte finnas någon 

tystnadsplikt mellan dem. Varje person skulle då använda sin speciella kompetens för 

att tillsammans med de andra komma fram till hur man agerar på bästa sättet när det 

gäller en elev som har omsorgssvikt (Lindberg 2009 s.18-19). 
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3.3.Begrepp 

Det begrepp som kommer att tas upp här är barn som far illa 

3.3.1. Barn som far illa  

I stället för barn som far illa kan man även säga omsorgssvikt, barn i kris, utsatta barn, 

barnmisshandel. (Hindberg 2001 s. 52). I denna uppsats kommer begreppen barn som far illa, 

barn med sviktande omsorg och omsorgssvikt att användas. Min definition av dessa begrepp 

är samma som regeringens definition av begreppet barnmisshandel. 

Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov. Med barn avses varje människa under 18 år (SOU 2001:72 

s.115). 

 

När ett barn far illa är det en vuxen person som utsätter barnet för någon typ av kränkning, 

våld eller försummelse. Ett barn kan antagligen inte göra ett annat barn lika illa som en vuxen 

kan. 
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4. Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen har jag valt att enbart titta på svensk forskning om mitt 

undersökningsområde. Anledningen till varför jag valt detta är att jag inte vet om 

socialtjänsten arbetar på samma sätt i andra länder och om lagen om sekretess är likadan som 

vår lag. Det skulle ta för lång tid att sätta in sig i ett annat lands sätt att hantera barn som far 

illa. 

”Lärare, socialsekreterare och barn som far illa” är en avhandling skriven av Germundsson, 

om samverkan mellan lärare och socialsekreterare när ett barn far illa. Det är precis vad denna 

uppsats handlar om men skillnaden är att Germundsson har undersökt hur lärare och 

socialsekreterare associerar till varandra och till begreppet barn som far illa. Det 

Germundsson kom fram till var att lärare hade en negativ värdeladdning om socialsekreterare 

medan socialsekreterarna hade en positiv värdeladdning om lärare. Lärare associerade till hela 

socialtjänsten eftersom de flesta lärare inte hade någon egen erfarenhet av socialsekreterare. 

Germundsson tar upp att varför lärare ser på socialsekreterare på ett negativt sätt kan bero på 

den bild av socialsekreterare som framställs i media. Det kan även bero på att lärare inte har 

tillräckligt med kunskap om socialsekreterare och deras yrke, hur de arbetar och vad de gör på 

dagarna. Lärarna tyckte att socialsekreterarna inte kommunicerade med dem och att lagar och 

regler är ett hinder för samverkan. Socialsekreterarna hade en positiv bild av lärare och de 

associerade till lärare som individer med olika egenskaper. Däremot tyckte de att lärarna inte 

hade tillräckligt med kunskaper om socialtjänstens arbete. När det kommer till samverkan 

mellan lärare och socialsekreterare så menar Germundsson att det är en komplex process som 

kan påverkas av olika faktorer, däribland hur de olika professionerna ser på varandra. 

(Germundsson 2011) 

I december 1998 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att utreda frågan om 

barnmisshandel eftersom anmälningarna till polisen av barnmisshandel hade ökat. Regeringen 

ville ha ett förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för att förhindra att ett barn blir 

misshandlad. Resultatet av utredningen kom 2001 och hette ”Barnmisshandel – att förebygga 

och åtgärda”. Det som utredningen kom fram till var att det finns färre vuxna idag i ett barns 

liv och det drabbar de barn som inte har ett stort socialt nätverk. Skolan är viktig för barnen 

eftersom det är en trygg tillvaro men det finns för få vuxna i skolan. När ett barn far illa är 

problemen så komplexa att ingen enskild huvudman själv kan hitta någon bra lösning. Det 

måste finnas personer med olika kompetenser och resurser för att hjälpa barnet. Dessa 
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personer behöver samarbeta. Det är också viktigt att förebyggande insatser får större plats i 

det dagliga arbetet. Man måste sätta in fler generella insatser för att inte missa någon, det 

hjälper inte att bara sätta in insatser till det enskilda barnet (SOU 2001:72). I 

”Barnmisshandel-att förebygga och åtgärda” kom ett förslag att socialstyrelsen, 

Rikspolisstyrelsen och skolverket skulle få ett gemensamt uppdrag att ta fram en strategi för 

att samverka när ett barn far illa. Första förslaget kom 2004 men det var inte förrän 2007 som 

uppdraget blev helt färdigställt och kunde publiceras under namnet ”Strategi för samverkan – 

kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa”. Till skillnad mot min 

undersökning fokuseras det inte bara på samverkan mellan socialtjänsten och lärare. Detta 

förslag vänder sig till alla personer vars uppgift är att samverka kring barn. Det är en 

framtagen strategi för hur man kan samverka och vad som är viktigt att tänka på. Det är 

viktigt att veta att samverkan inte är ett mål utan en väg till målet. De som samverkar ska ha 

gemensamma mål och för att samverkan ska vara långsiktigt hållbar ska den förankras i 

vardagen. Enligt socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen och skolverket är styrning, struktur och 

samsyn tre viktiga ledord.  

 Styrning står för att på alla ledningsnivåer ska det finnas en tydlig styrning och 

engagemang. Man måste ha gemensamma mål.  

 I strukturen är det viktigt att ha tydlighet när det gäller målgrupper, mål 

arbetsfördelning, rutiner för samverkan och yrkesroller.  

 För att samverkan ska fungera måste man ha en samsyn. Man ska definiera begrepp, 

ha tillit till de andra och veta vad de andra har för resurser, uppdrag och 

begränsningar. De som samverkar kommer från olika bakgrunder med olika kunskaper 

och det är viktigt att man tar vara på olikheterna som finns.  

Efter att man har samverkat under en period ska man utvärdera och följa upp samverkan för 

att se vad som gick fel och vad man kan göra bättre (Socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen & 

skolverket 2007). 
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5. Material och metod 

När jag började på denna uppsats funderade jag på vilken metod jag skulle använda för att 

kunna besvara mina frågeställningar. Stukát skriver om två metoder, kvalitativ metod och 

kvantitativ metod. Kvalitativ metod är när man har ett litet urval och vill förstå och tolka 

resultatet. Kvantitativ metod är när man har ett stort urval och vill förklara och generalisera 

resultatet (Stukát 2011 s. 34-36). 

Till sist valde jag att göra en kvalitativ undersökning för att få svar på de frågeställningar som 

jag har. Den metod som användes var intervjuer. Enligt Dalen är en kvalitativ intervju när 

man går in på djupet. Man vill ta reda på informantens erfarenheter, känslor och tankar (Dalen 

2007).  Hade jag valt att göra en kvantitativ undersökning hade jag fått ett säkrare resultat 

men resultatet hade saknat djup.  

5.1.Intervjuerna 

Det finns flera olika sätt att intervjua någon på. Jag har valt att använda mig av ostrukturerade 

intervjuer. Enligt Stukát är ostrukturerade intervjuer när man har teman eller frågor men man 

behöver inte besvara frågorna i den ordning som man har skrivit dem. Man har huvudfrågor 

som ställs på samma sätt till alla informanter och sedan utgår man från informanternas svar 

och ställer individuella följdfrågor (Stukát 2011 s. 44-45).  

Jag hade en intervjuguide som jag följde men eftersom informanterna hade olika erfarenheter 

av mina frågor så fick jag olika svar. Av den anledningen blev det olika följdfrågor till olika 

informanter. Jag utgick hela tiden från intervjuguiden men eftersom informanterna berättade 

om olika saker så hoppade jag mellan frågorna. Alla informanter fick svara på alla frågorna i 

intervjuguiden men i olika ordningar.  

I början av intervjun frågade jag om jag fick spela in intervjun på min telefon. Alla 

informanter gick med på att bli inspelad. Direkt efter intervjun lyssnade jag igenom det 

inspelade materialet flera gånger och skrev ner det viktigaste som informanten hade sagt. 

Jag har intervjuat sammanlagt åtta personer, två lärare och två socialsekreterare från två 

kommuner. Det var inte lätt att få tag i någon lärare som ville ställa upp på en intervju. Jag 

mailade cirka fyrtio lärare och fick till sist tag i fyra stycken som hade erfarenhet av 

socialtjänsten. Det var lättare att få tag i socialsekreterare, dock fick jag inte någon från 

mottagningsgruppen i någon kommun. Mottagningsgruppen är den grupp socialsekreterare 
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som tar emot anmälan och bestämmer om det ska bli en utredning eller inte. De jag 

intervjuade var: 

 Lars, socialsekreterare kommun A 

 Anders, socialsekreterare kommun A 

 Sara, lärare kommun A 

 Fredrik, lärare kommun A 

 Sanna, socialsekreterare kommun B 

 Lisa, socialsekreterare kommun B 

 Monika, lärare kommun B 

 Anton, lärare kommun B 

Jag har ändrat alla namn så dessa personer heter egentligen någonting annat. 

När jag började med min uppsats så tänkte jag att jag skulle skriva om samverkan mellan 

lärare, kurator och socialsekreterare. Tyvärr var det nästan ingen kurator som ville ställa upp 

på en intervju. Jag insåg att det skulle ta för lång tid att leta upp kuratorer som ville bli 

intervjuade samt att arbetet skulle bli för stort så jag bestämde mig för att ta bort kuratorn från 

mitt arbete. Dessvärre hade jag redan hunnit intervjua en socialsekreterare och en lärare med 

de frågorna som även rörde samverkan med kuratorn. Eftersom jag ville ställa samma frågor 

till alla informanterna och kände att jag inte hade tid att börja leta fler intervjuer så finns 

samverkan med kuratorn med i alla intervjuerna. Jag har inte tagit med svaren om kuratorn i 

resultatdelen eftersom jag inte tyckte att det var relevant för denna uppsats.  

5.2.Etiska principer 

När man som forskare ska intervjua någon så finns det forskningsetiska principer som man 

ska följa. Enligt Stukàt är dessa informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Lite kort information om kraven kommer här: 

 Informationskravet innebär att man som forskare måste informera informanten om 

vilket syfte forskningen har.  

 Samtyckeskravet innebär att informanten är med av fri vilja och kan när som helst 

bestämma sig för att inte medverka längre. 

 Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter inte får lämnas ut till obehöriga.  

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskare samlar om enskilda individer 

inte får användas på något annat sätt än till just forskning (Stukàt 2011). 
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För att uppfylla dessa forskningsetiska principer så började jag med att skicka mail till lärare 

och socialsekreterare som skulle passa till min undersökning. I mailet skrev jag vad jag hette, 

vilken skola jag gick på och att jag skulle skriva en uppsats. Jag skrev även syftet med 

uppsatsen och undrade om någon skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. I mailet 

stod det även att jag inte skulle lämna ut några namn, eller annan information som kan avslöja 

vem informanten var, i min uppsats.  

Innan jag började spela in mina intervjuer så frågade jag om jag fick spela in intervjuerna och 

att inspelningarna var bara till för mig. Ingen annan skulle lyssna på dem och informationen 

som jag fick skulle enbart användas i min uppsats.  

5.3. Analys 

När jag gjorde min analys så utgick jag från mina frågeställningar. Jag gick igenom vad alla 

informanterna sagt och placerade de delarna av intervjuerna som jag tyckte passade bäst under 

respektive frågeställning. Sedan jämförde jag vad lärarna och socialsekreterarna sagt i 

respektive kommun. Jag analyserade detta utifrån mina teorier om makt och samverkan. 

Samverkan kunde bara kopplas ihop med en frågeställning medan makt kom in i nästan alla 

frågeställningar. Av den anledningen fick makt en egen underrubrik men inte samverkan. 
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6. Resultat och analys 

Jag har intervjuat två socialsekreterare och två lärare i två kommuner. I kommun A arbetar 

socialsekreterarna i olika grupper. Lars arbetar i barngruppen som tar hand om ärenden som 

rör barn mellan noll och tolv år. Anders arbetar i ungdomsgruppen som tar hand om ärenden 

där barnet är tolv till nitton år. Lärarna i kommun A arbetar på olika skolor men båda är 

klasslärare i en årskurs fyra.  

I kommun B arbetar båda socialsekreterarna i ungdomsgruppen. Lärarna i kommun B arbetar 

på samma skola men inte i samma årskurs. Monika arbetar som klasslärare i en årskurs fem 

medan Anton arbetar i en årskurs sex som klasslärare. 

6.1.Analysbakgrund 

I båda kommunerna berättade socialsekreterarna vad som händer med en anmälan när den 

kommer till socialtjänsten. För att få en större förståelse för hur socialsekreterarna arbetar så 

tycker jag att det är viktigt att ha med vad de berättade. 

När en anmälan kommer in till socialtjänsten tas den emot av mottagningsgruppen som består 

av socialsekreterare. De får två veckor på sig att bestämma om det ska göras en utredning 

eller inte. Blir det bestämt att en utredning ska påbörjas så går ärendet vidare till barngruppen 

eller ungdomsgruppen beroende på vilken ålder barnet har. När ärendet kommer till barn- 

eller ungdomsgruppen gör mottagande socialsekreterare en barnavårdsutredning. Det betyder 

att de samlar in information och gör en bedömning om det finns något stöd eller hjälp som 

socialtjänsten kan erbjuda föräldrarna och barnet. De har fyra månader på sig att göra en 

barnavårdsutredning.  

6.2.Hur ska man som lärare agera vid misstanke om sviktande omsorg i hemmet? 

Som lärare har man anmälningsplikt när det finns tanke om att ett barn far illa. Hur man går 

till väga innan man gör en anmälan till socialtjänsten kan se olika ut beroende på vilka 

erfarenheter man har och hur säker man är på att sin elev faktiskt har sviktande omsorg i 

hemmet.  

6.2.1. Kommun A 

I kommun A är det läraren som anmäler oro för omsorgssvikt till socialtjänsten. 

Socialsekreterarna berättar att det kommer in anmälningar från alla yrkeskategorier i skolan 

men det kommer flest in anmälningar från lärare. Lars menar att när en lärare misstänker att 
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ett barn far illa så kan läraren prata med rektorn eller kurator för att få stöd till att anmäla. 

Enligt Sara så vänder sig hon först och främst till sina kollegor i arbetslaget innan hon går 

vidare. Det känns jobbigt för Sara att gå till rektorn eller kuratorn i första hand utan att ha 

diskuterat fallet med dem som hon står närmast på skolan 

6.2.2. Kommun B 

Skulle en lärare ringa till socialtjänsten för att få stöd eller råd så skulle socialtjänsten råda 

läraren att göra en skriftlig anmälan i de flesta fallen eftersom lärare har anmälningsplikt. 

Läraren måste då stå för sin anmälan. 

I kommun B är det rektorn som står på anmälan till socialtjänsten. Socialsekreterarna menar 

att först måste läraren göra en bedömning på plats och sedan prata med rektorn så att rektorn 

kan göra en anmälan. 

Monika och Anton arbetar på samma skola och har fått direktiv att det är rektorn som gör en 

anmälan men har inte samma syn på hur det går till när man ska göra en anmälan till 

socialtjänsten. Monika berättar att när hon misstänker att det finns sviktande omsorg hos en 

elev så går hon till väga på lite olika sätt beroende på vilken grad av misstanke det finns. Det 

vanligaste är att hon diskuterar med kuratorn eller rektorn för att få stöd. När det ska göras en 

anmälan så är det rektorn som står för den. Enligt Monika har man som lärare en känslig 

position eftersom oavsett hur en utredning går så ska eleven vara kvar hos läraren och läraren 

måste ha en bra relation till både eleven och dess föräldrar.  

Ett exempel är när jag fick reda på att en förälder drack väldigt mycket och jag 

visste att den led av psykiska problem. Då kände jag att jag ville belysa från 

skolans håll, jag ser också det här. Sen vet jag att det hade varit soc-anmälningar 

inom samma familj. Jag känner också att det här vet jag och det här har jag fått 

reda på. Där gjorde vi en soc-anmälan tillsammans med specialläraren och rektorn 

så att våra tre namn stod på anmälan. Min upplevelse är att det inte blir lika 

känsligt när vi är tre personer från skolan som står på anmälan. (Monika 2013-10-

17) 

 

Monika säger att det är svårt att ha väldigt tydliga direktiv på hur man som lärare ska agera 

när det finns misstanke om att en elev far illa eftersom det beror på vilken grad av 

omsorgssvikt eleven har. Monika menar att det viktigaste är att ha en bra kommunikation med 

sin rektor och att det är fler än ett namn på anmälan till socialtjänsten. Anton menar att det 

inte är hans skyldighet att anmäla till socialtjänsten när en elev har omsorgssvikt, hans 

skyldighet är att anmäla det till rektorn som i sin tur måste anmäla det till socialtjänsten. 
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Anton berättar att när han misstänker att allt inte är som det ska hemma hos en elev vill han ta 

reda på lite mer innan han anmäler till rektorn eftersom elever kan säga saker som de tio 

minuter senare tar tillbaka. Samtidigt tycker Anton att det är bättre att man anmäler en gång 

för mycket än en gång för lite.  

Trots att Monika och Anton arbetar på samma skola så har de olika syn på hur det går till när 

man anmäler till socialtjänsten. Monika säger att varje person har anmälningsplikt men att på 

denna skola står rektorn för anmälan medan Anton menar att hans skyldighet inte är att 

anmäla till socialtjänsten utan till rektorn.  

6.2.3. Skillnader och likheter mellan kommunerna 

Hur man ska gå till väga när man misstänker att en elev far illa skiljer sig åt mellan dessa två 

kommuner. I den ena kommunen ska man anmäla själv till socialtjänsten. I den andra 

kommunen ska man anmäla till rektorn. I kommun A menar lärarna att det är de som ska 

anmäla till socialtjänsten. I kommun B menar Monika att hon tillsammans med rektorn ska 

anmäla medan Anton menar att det inte är hans skyldighet att anmäla till socialtjänsten utan 

det är hans skyldighet att anmäla till rektorn.  

6.3.Hur ser samverkan ut mellan lärare och socialtjänst enligt lärare och 

socialsekreterare? 

Det finns en lag på att alla som arbetar med barn ska samverka när det finns risk för att ett 

barn far illa. Det är socialtjänstens uppdrag att se till att samverkan kommer till stånd. 

6.3.1. Kommun A 

I kommun A säger socialsekreterarna att de samarbetar ganska mycket med lärarna eftersom 

lärarna känner sina elever bra och därför sitter de inne med mycket information om barnen.  

Vi samarbetar ganska mycket, tycker jag. Det är ju standard att prata med skolan. 

Även om det kommer in en anmälan från mariaungdom eller polisen eller vad det 

nu kan vara som inte har med skolan att göra egentligen. Då kollar vi alltid hur det 

funkar i skolan. Så vi har alltid en kontakt med skolan på något sätt. (Lars 2013-10-

02) 

 

 Lars pratar nästan alltid med läraren när det kommer in en ny anmälning eftersom han vill 

veta hur det fungerar i skolan för barnet. Anders anser sig ha mycket kontakt med lärarna 

eftersom de träffar barnet varje dag och känner barnet väldigt bra.  
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Lärarna i kommun A menar att det finns inget samarbete med socialsekreterarna. Både Sara 

och Fredrik har aldrig träffat en socialsekreterare utan bara haft telefonkontakt eller fått brev 

och då har det varit för att socialtjänsten vill veta saker om eleven. Enligt Sara är den 

allmänna uppfattningen att det inte finns något samarbete mellan socialtjänsten och lärarna. 

Fredrik menar att det inte finns något samarbete utan är en envägskommunikation. 

Jag fick fylla i en dokumentation och har haft telefonkontakt. Det var bara en 

envägs kommunikation. Man får berätta vad man kan om eleven men man får 

ingen återkoppling eller någon annan information av socialtjänsten. Ett ökat 

samarbete med socialtjänsten skulle ge en bättre bild av eleven. Om det vore någon 

form av dialog i stället för att bara fylla i ett papper. Det funkar inte riktigt att 

beskriva ett barn enbart genom att fylla i en blankett. (Fredrik2013-10-04) 

 

Både Sara och Fredrik är överens om att ett ökat samarbete och en öppnare dialog skulle 

gynna eleverna på många sätt. Sara menar att många lärare är rädda för socialtjänsten. Skulle 

man ha planerade möten med en och samma socialsocialsekreterare skulle man lära känna 

henne/honom och det skulle inte bli så skrämmande att kontakta socialtjänsten. Fredrik menar 

att en öppnare dialog med socialtjänsten skulle gynna eleverna om lärarna fick utbildning i 

hur de ska hantera elevernas problematik. 

Tittar man på de olika grader av samverkan som finns så ligger socialsekreterarna på nivån 

samordning/koordinering eftersom de tycker att de samarbetar ganska mycket med lärarna. 

Enligt lärarna vill socialsekreteraren ha mycket information från läraren men ger ingenting 

tillbaka. Nivån på samverkan ligger för lärarna på konsultation eftersom socialsekreterarna får 

information om en elev och ger ingenting tillbaka till lärarna. Lärarna blir en utomstående 

expert och interaktionen blir tillfällig. Socialsekreterarna och lärarna har olika syn på deras 

samarbete och samverkan befinner sig på olika nivåer i kommun A. 

6.3.2. Kommun B 

I kommun B tycker socialsekreterarna att de hämtar information från lärarna men kan inte ge 

någon information tillbaka. Det blir ett problem att samarbeta eftersom de har tystnadsplikt. 

Socialsekreterarna förstår att det är frustrerande för lärarna att inte få reda på någonting. 

Sanna menar att hon har mest kontakt med rektorn eftersom det är rektorn som gjort 

anmälningen. Enligt Sanna har socialsekreterarna mest kontakt med rektor eller förskolechef 

eftersom de har högsta ansvaret. Läraren ska alltid prata med rektorn innan en anmälan görs. 

Det är från läraren som socialtjänsten hämtar information eftersom rektorn eller 

förskolechefen inte träffar barnet lika mycket som en lärare. Enligt både Sanna och Lisa så 
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har socialsekreteraren antingen ett möte med läraren där läraren berättar om barnet eller så får 

läraren ett konsultationsdokument som de får fylla i. Har de ett möte kan det vara över 

telefonen eller så kommer socialsekreterarna ut till skolan och träffar läraren personligen. 

Både Lisa och Sanna tror att det är skrämmande för en lärare att göra en anmälan till 

socialtjänsten när det finns misstanke om att en elev far illa.  

Skolan behöver veta mer vad socialtjänsten gör och inte gör. Det är vårt ansvar att 

gå ut med mer information. Då behöver man inte bli så orolig när vi är inkopplade. 

Det är inte så farligt och det är inte alltid som Janne Josefsson säger. Vi blir 

svartmålade i media så jag förstår att folk blir rädda. Det står ofta att vi ska komma 

och ta folks barn och det är vanliga människor som är lärare så det är inte så 

konstigt att de blir oroliga. Vi tar inte folks barn utan vi vill stötta föräldrarna i 

första hand, det är därför vi är här. Vi vill stötta familjen och vi har jättemycket 

frivilliga insatser som vi går in med. Det är när vi har gått in med alla frivilliga 

insatser och det inte håller, vi ser att det fortfarande inte går bra. Det är då vi måste 

ta till vissa åtgärder. (Sanna 2013-10-03) 

 

Sanna menar att media har en stor påverkan på vanliga människors syn på socialtjänsten. Det 

är socialtjänstens ansvar att gå ut i skolorna för att visa upp sig och visa att de inte är så 

farliga som media framställer dem som. 

Lärarna i kommun B håller med om att socialtjänsten får information av dem men ger 

ingenting tillbaka. Anton har gjort några anmälningar till socialtjänsten men han har aldrig 

träffat en socialsekreterare utan kontakten har varit via telefon eller brev. Socialsekreteraren 

har då tagit kontakt med Anton för att få information. Monika menar att hon aldrig fått någon 

återkoppling på sin anmälan utan hon har blivit uppringd för att socialsekreterarna behöver få 

information av henne. Enligt Monika får inte socialsekreterarna informera om någonting men 

hon tycker att det är svårt att inte få reda på något. Monika säger att hon funderar ofta på om 

det händer något med hennes anmälan och om hon ska göra en anmälan till. Det skulle räcka 

för Monika om socialtjänsten bekräftar att de tagit emot hennes anmälan och att de berättar att 

de kommer ta tag i problemet. Som lärare får man, enligt Monika, aldrig någon återkoppling 

av socialsekreterarna utan det man får reda på kommer från eleven eller föräldrarna. Anton 

menar att han vill ha någon återkoppling på hur förfarandet går eftersom när han anmält till 

rektorn som anmält till socialtjänsten så stannar informationen där. Anton tycker att han inte 

får någon information alls över hur förfarandet går och då kan han inte anpassa sitt stöd till 

eleven utifrån vad socialtjänsten gör.  
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Jag vet verkligen ingenting om min elev från att anmälan är gjord och det är 

jätteknepigt. Jag har varit involverad med fyra elever och inte en enda gång har jag 

fått någonting tillbaka utan det har bara varit att få uppgifter från mig som de 

behöver använda. Aldrig funnits någon typ av återkoppling eller ett samtal med 

dem utan de ringer för att de har frågor som jag behöver svara eller skickar en 

blankett. Jag har aldrig fått träffa någon från soc utan den kontakt som har varit har 

varit genom brev eller telefon. Senast fick jag ett papper mitt i sommarlovet på tio 

sidor som de var tacksamma om jag fyllde i. Då vet man inte varför man får det. 

Jag hade ju mina aningar men jag kunde ju inte veta helt säkert. Man vet ju inte 

heller vad som kommer att hända med det här. Vad är tanken? Vad gör man? Det 

gör att man tvivlar lite på deras arbete ibland. Det är samtidigt ett val de inte gör 

själva eftersom de har tystnadsplikt. Det är så regelverket fungerar men det är 

problematiskt för oss som lärare. (Anton 2013-10-04) 

 

Enligt Anton får man ingen återkoppling och det gör att han inte vet vad socialtjänsten gör 

och hur han ska bemöta sin elev. Det är enligt honom en envägskommunikation där läraren 

får berätta vad man vet om eleven men man får ingenting tillbaka av socialtjänsten 

 I Kommun B har både lärare och socialsekreterare samma syn på deras samarbete. Nivån på 

samverkan ligger på konsultation eftersom socialsekreterarna vill ha information om en 

specifik elev av lärarna men kan inte ge något tillbaka.  

6.3.3. Skillnader och likheter mellan kommunerna 

Lärarna i båda kommunerna är konsulter till socialsekreterarna. Socialsekreterarna inhämtar 

den information som de behöver men ger ingenting tillbaka. Socialsekreterarna i de två 

kommunerna ser detta på olika sätt. I kommun A tycker socialsekreterarna att de samarbetar 

ganska mycket med lärarna. I kommun B håller socialsekreterarna med lärarna att de hämtar 

information men kan inte ge så mycket tillbaka.  

6.4.Vilket stöd och vilken hjälp upplever lärarna att de får av socialtjänsten och hur 

upplever socialsekreterarna att de ger stöd till lärarna?  

Socialsekreterarna har tystnadsplikt och kan inte berätta så mycket för lärare. Trots detta 

borde socialsekreterarna kunna ge något typ av stöd och hjälp. De sitter inne med väldigt 

mycket värdefull kunskap om eleverna.  

6.4.1. Kommun A 

I kommun A menar socialsekreterarna att de inte kan ge råd och stöd till en lärare eftersom de 

har en sekretess. Lärarna menar att de inte får något stöd eller råd av socialsekreterarna men 

enligt Fredrik har han heller aldrig frågat efter det.  
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Jag tror verkligen inte att soc kan ge stöd eller råd till oss lärare eftersom de har 

tystnadsplikt. Den kontakten som jag haft med soc har ju enbart varit på deras 

villkor. De vill ha information av mig. Men å andra sidan har jag ju heller aldrig 

frågat dem om det finns någonting som de kan ge mig. (Fredrik 2013-10-04) 

 

På grund av att både lärare och socialsekreterare enbart hänvisade sekretessen så blev det inte 

så mycket material i denna frågeställning från kommun A. 

6.4.2. Kommun B 

När Sanna berättar om hur socialtjänsten kan ge råd och stöd till lärarna så rekommenderar 

hon att i första hand att prata med rektorn. Tyvärr sätter sekretessen stopp för att 

socialsekreteraren kan ge stöd och råd till en lärare. I vissa fall får socialsekreteraren god 

kontakt med läraren och då öppnar det upp för ett närmare samarbete. 

Vid vissa ärenden får man väldigt bra kontakt med läraren och då ger man stöd så 

gott man kan utan att bryta sekretessen. Man kan ge tips och råd vad de kan tänka 

på och hur de kan bemöta det här barnet. Skulle läraren märka att barnet mår ännu 

sämre efter en utredning så kan man hänvisa vidare till kurator eller någon annan 

vuxen som barnet ser upp till så att barnet kan prata med den. (Lisa 2013-10-03) 

 

Precis som Lisa säger så kan man som socialsekreterare ge stöd och råd till de lärare som man 

får bra kontakt med. Lisa berättar att hon har haft ärenden där läraren har varit väldigt 

involverad och som lett till att det har blivit väldigt fel. Ibland skulle socialsekreteraren vilja 

kunna prata mer och underlätta för alla parter. Enligt Lisa kan det vara frustrerande för en 

socialsekreterare när läraren vill veta hur det går i utredningen men de kan inte säga mer än att 

en utredning är påbörjad eller avslutad. Föräldrarna kan häva sekretessen så att läraren får ta 

del av allt som socialsekreteraren vet men enligt Lisa händer det väldigt sällan.   

Sanna menar att lärarna kan ringa till henne och bli lugna av att hon är lugn men hon får inte 

säga någonting på grund av sekretessen. Det finns även en linje dit föräldrarna kan ringa för 

tips och råd och en lärare skulle kunna ringa dit men då måste läraren vara beredd på att 

socialtjänsten vill ha in en skriftlig anmälan. Det är lag på att man måste anmäla vid oro och 

som professionell så måste man göra en skriftlig anmälan. Sanna menar att det ändå är bättre 

att ringa en gång för mycket men att man då får räkna med att göra en anmälan. 

När det kommer till hjälp och stöd från socialtjänsten så menar Monika att hon inte får någon 

hjälp eller något stöd. Monika har ringt socialtjänsten en gång för att få råd. Enligt Monika 
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har socialtjänsten en helt anonym linje som man kan ringa för att få tips och stöd. Enligt 

Monika är det inte många lärare som ringer dit utan pratar med någon på skolan i stället. 

6.4.3. Skillnader och likheter mellan kommunerna 

I kommun A menar socialsekreterarna att de inte kan ge några råd eller stöd på grund av 

sekretessen och lärarna menar att de inte får några råd eller stöd. Fredrik menar att han aldrig 

har frågat efter råd eller stöd från socialsekreterarna så det kan vara en förklaring till varför 

han inte fått det. 

I kommun B menar socialsekreterarna att det är svårt att ge råd och stöd eftersom de har 

sekretess. Det finns en linje dit föräldrarna kan ringa men ringer man dit som lärare så måste 

man vara beredd på att lämna in en skriftlig ansökan. Lisa menar att hon kan ge tips och råd 

vad läraren kan tänka på och hur de kan bemöta barnet om Lisa får bra kontakt med läraren. 

Sanna menar att läraren kan ringa och bli lugn av att Sanna är lugn. Lärarna i kommun B 

menar att de får inget råd eller stöd. Monika berättar att det finns en anonym linje till 

socialtjänsten om man vill ha stöd och råd. Enligt Monika är det inte många lärare som ringer 

dit. 

Socialsekreterarna har sekretess och det är den som sätter hinder för att lärarna i båda 

kommuner ska få stöd och hjälp av dem. Socialsekreterarna i båda kommunerna har olika syn 

på hur man kan hjälpa och stötta lärare eftersom i kommun A hänvisar de till sekretessen 

medan i kommun B menar de att det hjälper om man finns där och lyssnar. Man kan ge tips 

och råd utan att bryta sekretessen. Lärarna i båda kommunerna är överens om att de aldrig 

ringer till socialtjänsten av anledning av att få råd och stöd. Det kanske hade hjälpt lite om 

läraren ringde till socialtjänsten men det beror antagligen på vilken socialsekreterare som 

svarar och hur förstående denne är.  

6.5. I vilken grad vet lärarna själva om vilka lagar och regler som gäller vid 

tystnadsplikt som socialsekreterarna har? 

Socialsekreterarna i båda kommunerna nämnde at år 2003 kom en ny lag som gjorde att 

socialsekreterarna kan berätta om de startat en ny utredning eller inte. Före år 2003 kunde de 

bara berätta om de hade startat en utredning, de fick inte berätta att de inte skulle starta någon 

utredning. 
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6.5.1. Kommun A 

Det som kunde häva sekretessen var vårdnadshavarnas godkännande. Båda vårdnadshavarna 

måste godkänna att socialsekreteraren delade informationen med skolan. 

Lärarna i kommun A menar att de inte får någon information alls och de får inget stöd eller 

hjälp. Lärarna tror att socialsekreterarna inte får berätta någonting och att det skulle hjälpa om 

de fick någon typ av återkoppling eftersom de blir frustrerade av att inte veta vad som händer 

med deras elev. Enligt Sara och Fredrik får inte socialsekreterarna berätta någonting för dem 

och de förstår att det beror på lagen om tystnadsplikt. Båda säger att det skulle hjälpa om det 

fanns någon typ av återkoppling där man åtminstone fick reda på vad socialtjänsten gör och 

om de gör något. De menar att man känner sig maktlös och frustrerad när man inte får veta 

något om vad som händer med eleven 

Vid ett tillfälle hade vi en elev som inte fick bli hämtad av sin pappa och detta var 

bestämt av socialtjänsten. Mamman hade berättat för oss att pappan slog henne och 

ibland även barnen i familjen. En dag kom pappan till fritids och ville hämta sitt 

barn, han påstod att han fick det från och med den dagen. Det var inget som vi hade 

blivit informerade om. När jag ringde till socialtjänsten och frågade så bekräftade 

de att det pappan sa var sant. Det var ingen som hade informerat oss om det och 

sådana saker tycker jag att vi har rätt att veta. Det påverkar ju vår verksamhet och 

det är personalens och elevernas säkerhet som riskeras om inte vi får veta vem som 

får hämta och vem som ska hämta. (Sara 2013-10-01) 

 

Att inte veta vad som händer med eleven och får reda på praktisk information är väldigt 

frustrerande enligt lärarna. Fredrik tycker att detta är väldigt jobbigt och funderar ofta på om 

hans anmälningar leder någonstans. Han funderar även på om socialtjänsten gör sitt jobb 

eftersom det oftast inte syns några resultat. 

6.5.2. Kommun B 

I kommun B menar socialsekreterarna att de har en sekretess mot alla och att det är bara 

föräldrarna som kan bryta sekretessen men enligt Lisa händer det väldigt sällan. På grund av 

tystnadsplikten får inte socialsekreterarna berätta så mycket för lärarna som de ibland önskar 

att de fick.  
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Socialsekreterare får tyvärr inte berätta så mycket för lärare eftersom de har 

tystnadsplikt. Det är det som oftast blir ett problem i samarbetet. Jag förstår att 

lärarna blir lite frustrerade eftersom de anmäler till oss och sen får de inte veta 

något eftersom vi inte får säga någonting. Lärarna får säga allt till 

socialsekreterarna men socialsekreterarna får inte säga något till lärarna. 

Föräldrarna är de enda som kan bryta tystnadsplikten. Jag brukar börja med att 

fråga om det är okej om alla pratar fritt när vi sitter på möte med föräldrarna och 

läraren. (Sanna 2013-10-03) 

 

Sanna menar att hon förstår att det blir en frustration hos läraren när denne har gjort en 

anmälning och inte får veta något mer. Sanna tror att det är lättare för socialsekreterarna 

eftersom de sitter på all information. Lärarna kan ringa till henne och även om hon inte kan 

svara på hur utredningen går så tror Sanna att läraren blir lugnare av att höra att hon är lugn.  

Lisa berättar att socialsekreteraren har sekretess gentemot alla. Socialsekreterarna får inhämta 

information från skolan. Socialsekreterarna berättar att om det kommer in många anmälningar 

omkring ett barn kan det vara bra med ett referenssamtal. I ett referenssamtal är klassläraren, 

föräldrarna och socialsekreteraren med och det går att jämföra med ett utvecklingssamtal.  

Lärarna i kommun B menar att de inte får något stöd eller hjälp från socialsekreterarna. De 

menar att det beror på att socialsekreterarna inte får säga något eftersom de har tystnadsplikt. 

Monika säger att hon funderar ofta på om något har hänt med hennes anmälan och det skulle 

räcka med en bekräftelse om hur socialtjänsten tar tag i ärendet eller låter det vara. Anton 

menar att han inte får någon information alls och det skulle räcka med att veta hur förfarandet 

går.  

6.5.3. Skillnader och likheter mellan kommunerna 

I båda kommunerna menar lärarna att socialsekreterarna inte får berätta någonting för dem. 

En lärare i kommun A ringde till socialtjänsten och frågade om en pappa fick hämta sitt barn 

och socialsekreteraren bekräftade att han fick det. Detta visar på att socialsekreterarna får 

berätta mer för läraren än vad läraren tror att det får. En annan sak som visar att 

socialsekreteraren får berätta mer än vad läraren tror är att de faktiskt får berätta om de startat 

en utredning eller inte. En lärare i kommun B sa att det skulle hjälpa om de fick bekräftat vad 

som händer med deras anmälningar. Eftersom ingen av lärarna i de båda kommunerna vet att 

socialsekreterarna får berätta vad som hänt med deras anmälan verkar det som att det är upp 

till lärarna att fråga socialsekreterarna efter den informationen. 
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6.6. Skulle en öppnare dialog mellan socialsekreterare och lärare gynna eller 

missgynna eleverna enligt lärare och socialsekreterare? 

Det finns både för- och nackdelar med att kunna prata mer öppet. Skulle socialsekreterarna 

inte ha en så sträng sekretess så skulle de kunna samverka på en annan nivå än vad de kan 

idag. Frågan är om det skulle gynna eller missgynna eleverna? 

6.6.1. Kommun A 

I vissa fall ville socialsekreterarna berätta mer om barnet än de kunde för att läraren skulle få 

en fördjupad förståelse för elevens bakgrund. I vissa fall tycker socialsekreterarna att det var 

bra att skolan inte visste så mycket. Lärarna ska fokusera på skolan och socialsekreterarna på 

ungdomens familj och nätverk. 

Ibland kan det vara bra om skolan vet mer om barnet eftersom det kan röra sig om 

praktiska saker eller att skolan kan få en djupare förståelse för barnet. Men ibland 

kan det vara skönt för barnet att komma till skolan och ingen vet vad som pågår 

hemma. (Anders 2013-10-02) 

 

Anders menar att skolan blir en slags frizon när inte lärarna får reda på vad som händer 

hemma. Det kan vara skönt för eleven att komma till skolan och ingen vet någonting om hur 

dennes hemsituation ser ut.  

Sara och Fredrik menar att eleverna skulle gynnas av att socialtjänsten fick säga mer än de gör 

idag. Fredrik tror att om lärare fick utbildning i hur de ska hantera elevernas problematik så 

skulle en öppnare dialog gynna eleverna. 

6.6.2. Kommun B 

När intervjun kommer in på hur det skulle vara om socialsekreteraren fick berätta mer för 

läraren säger Sanna att ibland kan det vara bra om man fick säga mer för det kan gynna 

eleven. Ibland kan hon känna att hon har munkavel. Sanna berättar om att risken med att få 

prata mer öppet är att det kan bli mycket skitsnack. Det får inte bli så att en lärare ringer till 

socialtjänsten för att få information och sedan pratar de i lärarrummet om informationen som 

de fått. Det är heller inte bra att socialsekreterarna pratar med varandra om vad läraren har 

sagt eftersom det handlar om någons liv. Sanna säger att skolan oftast är en frizon för många 

barn som har det jobbigt hemma. De kan komma till skolan och där är det frid och fröjd i vart 

fall några timmar varje dag innan de ska hem igen till allt som är jobbigt. Då kan det vara 

ganska skönt för barnet att läraren inte vet allt. Enligt Sanna blir läraren också skyddad 
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eftersom det kan vara jobbigt att veta allt och särbehandla barnet eller kolla efter blåmärken 

varje dag när det inte egentligen behövs. 

Anton menar att en öppnare dialog skulle göra att han lättare kunde förhålla sig till det som 

pågår. Det som kunde vara negativt, enligt Anton, är att skolan inte skulle vara samma frizon 

för eleverna om lärarna visste för mycket. Monika tror att det blir en trygghet för eleverna om 

lärarna vet vad de går igenom men föräldrarna skulle tycka att det var jobbigt om lärarna 

visste för mycket. 

6.6.3. Skillnader och likheter mellan kommunerna 

Alla socialsekreterarna i de båda kommunerna berättade mest om de negativa saker som 

kommer med en öppnare dialog med lärarna. Lärarna i de båda kommunerna var däremot 

mest positiv till detta. Lärarna i kommun A menar att det är enbart positivt för eleven om 

lärarna fick reda på mer information. Lärarna i kommun B kunde se en negativ aspekt på detta 

men trodde att det skulle gynna eleven mer än det skulle missgynna.  

6.7. Makt 

Anledningen till varför jag inte har analyserat med ett maktperspektiv under respektive 

frågeställning är att maktperspektivet kommer in på de flesta frågeställningarna. Det skulle då 

bli väldigt mycket upprepningar så därför bestämde jag mig för att ha ett eget kapitel om 

makt.   

Luke menar att makt har tre dimensioner. I endimensionella synen så får A makt genom att 

göra så att B gör någonting som B annars inte hade gjort. Om man sätter in socialsekreterare 

och lärare i den endimensionella synen kan man se att socialsekreterarna har makten över 

lärarna genom att läraren måste ge ut information om sina elever. Detta är någonting lärarna 

inte annars skulle göra eftersom de har tystnadsplikt.  

I den tvådimensionella synen går man steget längre och tittar på, förutom vad A kan få B att 

göra, vad B blir hindrad från att göra. På den här nivån så har socialsekreterarna makten över 

lärarna eftersom de hindrar lärarna från att få information om sina elever som kan vara viktigt 

för läraren att veta. Oavsett om det gynnar eller missgynnar eleverna så får läraren inte veta 

någonting och de blir hindrade från att få en större inblick i elevens liv. En lärare vill ha 

kunskap om sina elever för att kunna bemöta dem på bästa sätt.  

I den tredje dimensionen kan A påverka vad B åtrår och önskar. För att uppnå sina mål kan A 

manipulera B. Hade det inte funnits regler som sa att läraren måste ge ut all information som 
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socialsekreteraren vill ha kunde läraren haft makten i den tredje dimensionen. Läraren sitter 

på information som socialsekreteraren vill ha och behöver.  

På grund av de regler som finns så har läraren ingen makt över socialsekreteraren alls. Det är 

socialsekreteraren som har makten och allt är på socialsekreterarens villkor. Skulle det inte 

finnas regler för tystnadsplikten så skulle läraren oftast ha större makt över socialsekreteraren 

eftersom läraren har, i de flesta fall, större kunskaper om eleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

7. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att i två kommuner undersöka och jämföra synen på och 

upplevelsen av samverkan mellan socialtjänsten och lärarna. Syftet var också att se hur lärare 

agerar vid misstanke om omsorgssvikt, vilket stöd och hjälp läraren får av socialtjänsten, 

vilken grad lärarna vet vilka lagar och regler som gäller vid tystnadsplikt samt vad lärare och 

socialsekreterare tycker om en öppnare dialog mellan dem. 

I analysdelen jämförde jag de olika nivåerna av samverkan som fanns och på vilken nivå som 

lärare och socialsekreterare låg på. Det jag kom fram till var att lärare och socialsekreterare i 

kommun A var på olika nivåer medan lärarna och socialsekreterarna i kommun B låg på 

samma nivå. Lärarna i båda kommunerna och socialsekreterarna i kommun B låg på en nivå 

av samverkan som benämns som konsultation. Detta innebär att socialsekreterarna hämtar 

information av läraren. Interaktionen mellan lärare och socialsekreterare blir tillfällig. Enligt 

SOU 2001:72 kan ingen enskild huvudman själv hitta en bra lösning när ett barn far illa. 

Personer med olika kompetenser och resurser måste samarbeta för att hjälpa barnet. Det är 

trots allt socialtjänstens uppdrag att få till stånd en samverkan med de som arbetar med barnet.  

Hindberg beskriver hur svårt det är att vara helt säker när man misstänker att en elev far illa 

eftersom det oftast inte finns några specifika tecken. Som lärare är det svårt att vara helt säker 

på att en elev har omsorgssvikt (Hindberg 2001). Läraren kan behöva stöd och råd från någon 

utomstående. De lärarna som jag intervjuade menade att innan man anmäler så kan man prata 

med någon på skolan för att få stöd. Socialsekreterarna i kommun A menar att de inte kan ge 

något stöd eller råd till lärarna eftersom de har en sekretess. I kommun B anser 

socialsekreterarna att man visst kan ge tips och råd på vad lärarna kan tänka på och hur de kan 

bemöta barnet utan att bryta sekretessen. Man kan ringa till socialtjänsten för att få tips och 

råd men enligt Olsson är det inte många lärare som gör det. Olsson menar att lärarna borde 

göra det oftare och socialtjänsten borde bli bättre på att erbjuda denna tjänst (Olsson 2011). 

Det är inte många av informanterna som ringt till socialtjänsten för att få tips och råd. Fredrik 

menar att socialtjänsten inte kan säga något på grund av sekretessen men han har heller aldrig 

frågat efter hjälp. Måste lärarna bli mer påstridiga för att få hjälp? Socialsekreterarna får 

berätta om utredningen startat eller inte men det verkar vara lärarens uppgift att ringa dit och 

fråga. Jag kan tänka mig att socialsekreteraren inte har tid att ringa till alla lärare. Är läraren 

nyfiken får läraren själv ringa till socialsekreteraren.  
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I de två kommunerna som min undersökning är gjord i, var tillvägagångsättet vid anmälan till 

socialtjänsten olika. I kommun A anmälde man själv och i kommun B anmälde rektorn. Alla 

som arbetar med barn har en personlig anmälningsplikt. Fördelen om man anmäler till rektorn 

är att man själv inte behöver stå på anmälan och det kan vara bra eftersom relationen till 

eleven och dess föräldrar antagligen inte blir lika infekterad. En nackdel jag kan se med detta 

är att när man anmäler till rektorn, som sedan anmäler till socialtjänsten, blir det många led 

och viktig information kan försvinna eller ändras.  

Germundsson menar att lärare har en negativ bild av socialtjänsten. Lärare menar att 

socialtjänsten inte kommunicerar med dem och att lagar och regler hindrar samverkan 

(Germundsson 2011). Lärarna i min undersökning var heller inte positiv till socialtjänsten. De 

menar att det finns inget samarbete med socialtjänsten utan det är en envägskommunikation 

och socialsekreterarna får inte berätta någonting för dem. Sanna, som är socialsekreterare i 

kommun B, och Germundsson (2011) menar att den negativa bilden av socialtjänsten kan 

komma från media som oftast inte visar en bra bild av socialtjänsten. Det kan även komma 

från att lärare inte vet så mycket om socialtjänstens arbete. Enligt Sanna är det 

socialsekreterarnas uppgift att gå ut i skolorna och informera om socialtjänsten. De flesta 

lärare som jag intervjuat hade aldrig träffat en socialsekreterare utan kontakten hade varit via 

telefon eller via brev när socialsekreterarna ville ha information om en elev. Det skulle kanske 

hjälpa om socialsekreterarna kom ut till skolorna och presenterade sig. Då skulle lärarna få ett 

ansikte på personen bakom yrkesrollen och det skulle kanske inte vara så skrämmande att ta 

kontakt med socialsekreteraren.  

Socialsekreterarna får berätta om de startat en utredning eller inte startat en utredning. Ingen 

av lärarna som jag intervjuade visste om detta. Lärarna känner sig maktlösa och frustrerade 

när de inte får veta någonting. Många lärare kände att det skulle räcka om de visste i fall 

socialtjänsten har tagit tag i ärendet eller inte.  

Enligt socialsekreterarna som jag intervjuade skulle en öppnare dialog med lärarna för det 

mesta missgynna eleverna. De kunde se vissa fördelar med en öppnare dialog men de såg 

mest negativa saker. Lärarna däremot trodde att det skulle gynna mer än missgynna en elev 

om lärare och socialsekreterare hade en öppnare dialog. Vad beror det på att lärare och 

socialsekreterare har olika syn på detta? 

På grund av alla lagar och regler har socialsekreterarna makt över lärarna. Lärarna måste ge ut 

information till socialsekreterarna men får ingenting tillbaka. Lärarna blir hindrade från att få 
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viktig information om sina elever. Den informationen hade gjort att läraren hade fått en större 

inblick i elevernas liv och hade kunnat anpassa sin undervisning efter varje individ.  

7.1. Vidare forskning 

Skulle man gå vidare med denna undersökning så skulle man kunna undersöka hur man kan 

förbättra samverkan mellan lärare och socialsekreterare i de två kommunerna. Man kan 

försöka ta fram konkreta tips och råd på hur samverkan kan utvecklas.  
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9. Bilaga 

Intervjuguide till Lärare och Kurator 

 Namn? 

 Ålder?  

 Utbildning? 

 Arbetsbeskrivning? 

 Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 

 Har du någonsin haft misstanke om att en elev haft sviktande omsorg i hemmet? 

 Om ja: Vad gjorde du då? Vad hände sen? 

 Om nej: om du får det någon gång, hur tror du att du skulle agera då? 

 Vilka direktiv har du fått om när man ska anmäla till socialstyrelsen? 

 Hur ser det ut i verkligheten? 

 Finns det något samarbete med socialtjänsten? 

 Måste man anmäla misstanke för att få hjälp av socialtjänsten? 

Frågor till kuratorn 

 Vad får du berätta för läraren med tanke på din tystnadsplikt? 

 Vilket stöd och råd kan du ge till en lärare när det finns misstanke om omsorgsplikt? 

Frågor till läraren 

 Vad får kuratorn och socialsekreteraren berätta för dig med tanke på deras 

tystnadsplikt? 

 Tror/känner du att du kan få stöd och råd från kuratorn vid misstanke om 

omsorgssvikt? 

 Om ja: På vilket sätt? 

 Om nej: Vilken hjälp skulle du vilja ha? 

 Tror/ känner du att du kan få stöd och råd från socialtjänsten vid misstanke om 

omsorgssvikt men före du har anmält det? 

 Om ja: På vilket sätt 

 Om nej: Vilken hjälp skulle du vilja ha? 

 Efter du har anmält? 

 Om ja: På vilket sätt? 
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 Om nej: Vilken hjälp skulle du vilja ha? 

Avslutande frågor 

 På vilket sätt skulle ett ökat samarbete gynna eleven? 

 Är det något mer du vill ta upp? Någonting vi har glömt? 

 

Intervjuguide till socialsekreterare 

 Namn? 

 Ålder?  

 Utbildning? 

 Arbetsbeskrivning? 

 Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 

 Hur går det till när en lärare anmäler misstanke om sviktande omsorg i hemmet hos en 

elev? 

 Vad händer sen? 

 Hur mycket kontakt med läraren har du efter anmälan kommit in? 

 Kan en lärare kontakta dig utan att göra en anmälan? 

 Vad får du berätta för en lärare med tanke på din tystnadsplikt? 

 Vilket råd och stöd kan du ge en lärare före/efter en anmälan? 

 Finns det något samarbete mellan socialtjänsten och lärarna? 

 På vilket sätt skulle ett ökat samarbete gynna eleven? 

 Är det något mer du vill ta upp? Någonting vi har glömt? 

 

 

 


