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Förord 
 

Vi vill framför allt tacka de skolkuratorer som ställde upp på våra intervjuer, så att 
denna undersökning blev möjlig för oss att genomföra. 

Vi vill ge ett varmt tack till vår handledare, Lars-Göran Molander som varit till bra stöd 

och hjälp för oss med denna uppsats. 
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Inledning 

Socialnämnden är skyldiga, enligt lag, att sörja för att barn och ungdomar växer upp under 

trygga och bra förhållanden. Vilket gör att man är beroende av att samverka med andra 

verksamheter där barn dagligen vistas. Inom förskola/skola finns det en 

anmälningsskyldighet, vilket innebär att personalen skall anmäla till socialtjänsten vid 

misstanke om att barn far illa. 

Det sociala arbetet finns inom många olika områden, varav skolan är en av de 

verksamheter där socionomer kan arbeta inom. Skolan är den arena där personal dagligen 

möter barnen, och har bra förutsättningar att upptäcka när det är barn som far illa 

(Hindberg, 1999). Skolkuratorernas arbetsuppgifter ligger inom ramen för skolans 

uppdrag och skyldigheter och deras arbetsområde är inom det elevvårdande teamet. Det 

kan innebära att de hjälper elever med psykosociala problem, utreder vid behov, arbetar 

med konflikthantering. De möter dagligen barn och ungdomar, varav vissa väcker en oro 

av sådan grad att de behöver ta ställning till att eventuellt göra en anmälan. 

Anledning till att varför det är så viktigt att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn 

far illa, är att den är barnets yttersta skydd, om barnet skall ha en chans att få en bättre 

livssituation. En konsekvens av att personal inte gör en anmälan, kan man koppla till fallet 

Bobby, 2006 som avled av sina skador orsakade av långvarig misshandel. Personalen på 

skolan uppmärksammade hans avvikande beteende och språk gentemot hans 

klasskamrater. Detta gjorde att personalen kände en oro över hur hans livssituation såg ut, 

men valde ändå att inte göra en anmälan. Det finns flera organisationer som arbetar med 

barns skydd och de anser att det finns många fall som inte blir kända hos socialtjänst eller 

polis. En anledning kan vara att vi vuxna runt barnen, av någon anledning väljer att 

blunda för den oro vi känner. Detta gör att anmälningsplikten är ett ämne som alltid bör 

vara aktuellt på vår agenda, speciellt när vi arbetar inom verksamheter med barn.  

 

Disposition 

Första kapitlet består av en kort inledning, med olika definitioner. Därefter följer andra 

kapitlet som omfattar bakgrund och tar upp lagarna, begreppen, problemformulering, 

syfte och frågeställningar.  

Tredje kapitlet tar upp metodfrågor, urval, datainsamling, databearbetning. Därefter 

följer fjärde kapitlet som handlar om teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning. I 

Femte kapitlet presenteras resultat och analys, där det insamlade materialet är uppdelat i 
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olika teman utifrån det insamlade empiriska materialet. Sjätte kapitlet handlar om vår 

diskussion och behandlar resultatet, där även förslag till vidare forskning ges. 

 

Definitioner  

Den här studien är fokuserad på kuratorer som arbetar inom skolan. Nedan förklaras vad 

vi menar med de olika begreppen som förekommer i studien. 

Barn är man enligt socialtjänstlagen tills man är 18 år. 
 

Pedagoger avser både förskollärare och lärare. 
 

Skolkurator är en stödjande utbildad samtalspartner för barn inom skolverksamheter.  
 
Unga vuxna är gymnasieelever mellan 18 – 20 år. 
 
Verksamheter är skola, förskolor där professionella kommer i kontakt med barn. 

Övergrepp är en lagstridig handling riktad mot enskild person utförd av någon starkare 

eller mäktigare, avser försummelse, psykiska, fysiska, och sexuella övergrepp.  

 
Bakgrund 
En bestämmelse om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa, har funnits i 

lagen sedan 1924. Under årens lopp har lagen skärps och förtydligats, men ändå påvisar 

forskning att mindre än vartannat fall kommer till socialtjänstens kännedom (Olsson, 

2006). En förutsättning för att socialtjänsten skall få kännedom om barn som far illa och 

för att kunna skydda dem, är att personal som har anmälningsplikt känner till lagarna som 

styr anmälningsförfarandet (Börjesson & Wigzell, 2004). 

Bestämmelser som styr socialtjänsten och skolverksamheterna är skollagen, 

socialtjänstlagen och sekretesslagen. Nedanstående material används i det fortsatta arbetet. 

 

Skollagen 

I skollagen finns det grundläggande bestämmelser hur personalen inom skolan skall agera, 

när det finns misstanke om att barn far illa. Den första juli 2003 gjordes en hänvisning till 

socialtjänstlagen [SoL] 14 kapitlet 1 § andra stycket. Ett utdrag ur skollagen 1 kap 2a § 

andra stycket (1985:1100) står det: 

   ”Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall på socialnämndens 

initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  (Börjesson & Wigzell, 2004, s. 78) 
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 Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, [Lpo 94], står det 

beskrivit: 

 ”….uppmärksamma och i samråd med övrig personal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.” (s.9) 

 

Socialtjänstlagen, anmälningsplikt.  

I boken sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola har författaren beskrivit 

anmälningsplikten och citerat 14 kap, 1 § andra stycket SoL: 

   ”myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter, är 

skyldiga att 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 yrkesmässig bedriven enskild verksamhet inom hälso- 

och sjukvård eller på socialtjänstens område.” (Olsson, 2006, s.152) 

 

     Sekretesslagen 

Författaren har gjort ett utdrag från Sekretesslagen 7:9 som gäller för anställda inom 

skolan:  

  ”Sekretess gäller i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan 

och sameskolan, samt i en kommunal riksinternatskola. För uppgift som hänförs till 

psykologisk undersökning eller behandlingar, och för uppgifter om enskilds personliga 

förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den som uppgiften rör eller något honom eller henne lider men.” (Olsson, 2006, s.204) 

 

     Begreppet ”Barn som far illa” 
 

Barn som man misstänker far illa, kan ha utsatts för olika former av övergrepp. Den här 

studien använder sig av begreppet ”barn som far illa” och delar in det i: 

 

Sexuella övergrepp 

Enligt författaren till boken ”Våga se – kunna handla” beskriver hon att pedofili är en typ 

av sexuellt övergrepp mot barn:   
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   ”….när en vuxen utnyttjar ett barn i syfte att själv bli sexuellt stimulerad (med vuxen 

kan i detta sammanhang också anses person under 18 år som är minst 5 år äldre än 

offret).” (Eriksson, 1998, s.20) 

 Författaren har också citerat socialinspektör Glingvall- Priftakis beskrivning av sexuella 

övergrepp så här;  

   ”…..en vuxen utnyttjar ett barns och dess beroendeställning för sina egna sexuella och 

andra behov, utan hänsyn till barnet och den skada som barnet åsamkas. Den sexuella 

handlingen kan omfatta allt från ord, beröring med hand eller främmande föremål, till 

oralt, analt eller genialt samlag. Barnet kan ej ge samtycke och ansvaret är helt den 

vuxnes.” ( s.21)        

Det finns en stor variation av handlingar när det gäller sexuella övergrepp. Exempel på 

icke fysiska handlingar kan vara blottning inför barnet, verbala sexuella anspelningar 

etcetera. Fysiska handlingar kan vara sexuellt betonande smekningar av könsorgan, bröst 

inklusive onani på den andra personen (Börjesson och Wigzell, 2004). 

 

Fysisk misshandel 

Fysisk misshandel är när barnet avsiktligt skadas eller att brister i tillsynen gör att barnet 

inte hindras från att skada sig. Misshandel kan ge blåmärken, skelettskador, hjärnskador 

och skador på inre organ (Hindberg, 1999). Misshandeln kan förorsaka exempelvis 

kroppsskada, smärta eller att barnet blir försatta i vanmakt av något slag. Några exempel 

på detta är knuffar, luggar, sparkar och att bli slagen med eller utan tillhyggen. Fysiskt 

våld är också ingå av olika former av sexuella övergrepp (Börjesson och Wigzell, 2004). 

 

Psykisk misshandel och kränkningar 

Den psykiska misshandel är lika allvarlig som den fysiska, trots att den inte genast kanske 

ger synbara tecken. Den passiva psykiska misshandeln kallas också för känslomässig 

försummelse. En definition ur Hindbergs bok: 

   ”Varje handling eller underlåtenhet att handla som stör barnets intellektuella och 

emotionella utveckling, självkänsla, social kompetens och förutsättningar för nära 

känslomässiga relationer.” (Hindberg, 1999, s.66)  

Till psykisk misshandel räknas till exempel verbala kränkningar, nedvärderingar, 

förlöjligande, hot, avvisning, terrorisering och isolering. Den vanligaste typen av 

bestraffning är utestängning från familjen, kompisar eller att nonchaleras (Hindberg, 
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1999). Att barnet tvingas leva där de ofta får bevittna våld och hot, leder till att barnet mår 

psykiskt illa. Kränkningar kan ske genom att till exempel barnet på ett förnedrande sätt, 

kommenteras angående deras begåvning eller utseende (Börjesson och Wigzell, 2004). 

 

Försummelse 

Försummelse eller bristande omsorg grundar sig i föräldrarnas oförmåga att tillgodose 

barnets grundläggande behov av omvårdnad, skydd och emotionell utveckling. Det 

innebär till exempel kläder, sömn, mat och dryck, omvårdnad vid sjukdom, hygien och 

tillsyn. Det handlar också om att kunna se och prioritera barnens behov framför sina egna 

(Hindberg, 1999). Det kan också innebära att barnen befinner sig i olämpliga miljöer där 

det till exempel finns droganvändning, hög alkoholkonsumtion (Börjesson & Wigzell, 

2004).  

 

Problemformulering 

I Sverige har brottsförebyggande rådet, (2008), [BRÅ] har tagit fram siffror angående 

antalet anmälningar till polis och socialtjänst som inrapporterats under 2007. Man kan se 

en ökning av antalet anmälningar under de senaste åren, men fortfarande drar BRÅ 

slutsatsen att mörkertalet kan antas vara stort. Det anmäldes 8300 misshandelsbrott mot 

barn under 15 år, varav 1100 brott var riktade mot barn under 6 år. Likaså anmäldes 3300 

sexualbrott mot barn under 15 år, varav 730 var våldtäkter.  

Enligt Lotta Nilson, BRÅ så är en av anledningarna till att anmälningarna ökat relaterat 

till att anmälningsskyldigheten för människor som arbetar med barn har skärpts. En viktig 

uppgift är att se till att skyldigheten efterlevs, på grund av att det är en bra förebyggande 

metod i att upptäcka när barn far illa. 

Ett exempel på när det brister i bedömningen i att göra en anmälan till socialtjänsten när 

misstanke finns om att ett barn far illa, är fallet Bobby som dog 2006. En av 

anledningarna till att det inte upptäcktes var att personalen på skolan inte gjorde anmälan 

när de kände oro för honom, utan nöjde sig med att prata med ena föräldern. 

I Bryant och Milsom, (2005) studie anser de att det finns ett verkligt behov att undersöka 

inställningen till att göra en anmälan, när det gäller skolkuratorer med tonvikten mot de 

unika grunderna gällande deras profession. Skolkuratorer har ofta ett centralt inflytande 

inom skolan när det handlar om ärenden där misstanke finns om att barn far illa, och en 
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anmälan bör göras. Det är nödvändigt att försöka finna en bättre förståelse, för hur det 

föreskrivna anmälningsförfarande fungerar. 

 
Bryant och Milsom (2005) har kommit fram till att det finns för få studier gjorda när det 

gäller specifikt skolkuratorer som enskild grupp och deras inställning till att anmäla när 

barn far illa.  

Skolkuratorer har en förhållandevis relevant utbildning när det gäller att upptäcka om barn 

far illa, vilket gör att det är intressant att undersöka deras anmälningsbenägenhet. Känner 

de en säkerhet/osäkerhet när det gäller att tyda tecken på om att barn/ungdomar far illa? 

Upplevs det speciellt svårt när det gäller misstankar som ska leda till en anmälning till 

socialtjänsten? Finns det skillnader mellan kuratorer utifrån deras tidigare 

yrkeserfarenheter? 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka skolkuratorers anmälningsbenägenhet till socialtjänsten, när 

det gäller misstankar om att barn far illa.  

De frågor vi vill ha svar på är: 

• Hur definierar skolkuratorer de olika begreppen inom det övergripande begreppet 

”barn som far illa”? 

• Vilka faktorer påverkar skolkuratorer att avstå från att göra en anmälan till 

socialtjänsten, vid misstanke om att barn far illa? 

• Vilka faktorer påverkar skolkuratorer att göra en anmälan till socialtjänsten, när de 

misstänker att barn far illa? 

 

Metod 

Allt arbete i denna studie skedde tillsammans förutom insamling av sekundärdata och 

databearbetningen av intervjumaterialet. Vi diskuterade fram vilket material som var 

relevant, hur vi skulle transkribera utskrifterna och detta genomfördes på var sitt håll. 

 

Insamling av skrivet material 

Det första innebar att insamling av sekundär data skedde genom att, litteratur söktes via 

Mittuniversitets bibliotekskatalog MIMA. Artiklar gällande tidigare forskning letades i 

sökbasen Social Service Abstract via CSA social science, i DIVA söktes det efter 
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avhandlingar. På Internet söktes rapporter hos Socialstyrelsen och Forsknings- och 

utvecklingsbyrån [FoU] för ämnet i fråga. Det gjordes via sökmotorn Google. För att hitta 

artiklarna användes sökorden school counselor*, child abuse* och report*, teacher, child 

abuse samt reporting*, teacher*, child abuse. För avhandlingarna användes sökorden 

kuratorer, barn som far illa och anmälningsplikt. 

 

Kvalitativa intervjuer med hermeneutisk tolkning  

Utifrån studiens frågeställningar valdes den kvalitativa forskningsintervjun, för att få en 

bred kunskap och helhetsförståelse (Kvale, 1997). Intervjupersonerna beskriver utifrån 

studiens tema så exakt som möjligt vad denne uppfattar, tycker och handlar (Widerberg 

2002). Datainsamlingen har skett genom enskilda intervjuer med fem skolkuratorer inom 

två olika kommuner i Sverige. Vi valde att använda intervjuer, genom att det fanns ett 

gemensamt intresse för ämnet och för att vi ville belysa den kunskap som fanns (Kvale, 

1997).  Vi själva som intervjuare hade till uppgift att skapa en god atomsfär och kontakt, 

så att den intervjuade kände sig trygg och kunde tala fritt om sina känslor och 

erfarenheter. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser, utifrån att det 

skedde under arbetstid och genomfördes i ett ostört rum, vilket gjorde att respondenterna 

kände sig bekväma i situationerna (Repstad 1999).  

I denna undersökning användes en hermeneutisk ansats för att få en bred kunskap, bättre 

förståelse och helhetsförståelse, för skolkuratorers anmälningsbenägenhet när det gäller 

barn som far illa och deras uppfattning av detta begrepp (Skott, 2004). Det innebar att 

tolkningen skedde i ett ständigt skifte mellan delar och helhet. Vi hade en instinktiv och 

obestämd uppfattning om texten som helhet. De enskilda delarna tolkades ur texten och 

dessa tolkningar återgavs sedan tillbaka till helheten. Detta är en ändlös utvecklingsgång, 

men vi slutade när det hade kommit fram en godtagbar homogen innebörd (Kvale, 1997). 

 

Urval 

Ett strategiskt urval har gjorts till denna studie och vi strävade efter att få mellan fyra och 

åtta intervjupersoner, som arbetar med barn mellan 6-20 år. Vi var angelägna av att få 

kvalité på intervju personerna och målet var att hitta de som kunde ge uttryck åt, eller 

vetskap om, det ämne som skulle undersökas. Vi hittade fem skolkuratorer som vi ansåg 

vi vara representativa för ändamålet (Halvorsen, 1992). 
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Första kontakten med tre respondenter skedde via telefonsamtal, där arbetet kort 

presenterades och de tackade ja till att vara med i vår undersökning. En av respondenterna 

tipsade om tre andra personer, och en telefonkontakt togs med dessa. Två tackade ja och 

en tackade nej till att vara med i studien. För personen som tackade nej handlade om att 

skolan skulle läggas ner, och att det var mycket arbete kring detta. Annars hade även 

denna person gärna deltagit. Här blev det en snöbollseffekt vilket innebar att en av 

respondenterna gav upplysning om andra respondenter som kunde vara lämpliga att 

intervjua (Kvale, 1997). Det bestämdes även med alla respondenterna att ytterligare 

kontakt skulle ske för att boka in tider för intervjuerna. Ett brev med information om vårt 

syfte och tema samt de etiska överväganden, skulle skickas lite längre fram. Vid den andra 

telefonkontakten bokades tid för intervjuerna och det informerades om etikbrevet som 

skickades via e-post till alla respondenter (bilaga 1).  

Respondenterna i denna undersökning bestod av en man och fyra kvinnor. Den 

snedfördelningen ur ett genusperspektiv är en effekt av att det lider brist på manliga 

skolkuratorer i de två kommunerna där undersökningen har skett. Två respondenter 

arbetar i grundskolan årskurs Förskoleklass [F]-9, en i högstadiet, årskurs 6-9. Två 

respondenter arbetar i gymnasieskolor med målgrupp mellan 16-20 år.  

 

Datainsamlingen 

Vid våra intervjuer har vi enligt Kvale (1997) använt oss av halvstrukturerade intervjuer. 

Det innebar att vi använde oss av en intervjuguide som var ett bra stöd. Den utgick från 

fyra temaområden och frågor som belyste dessa (bilaga 2). Intervjuerna inleddes med 

frågor om antalet elever som fanns på skolorna, och vilka årskurser skolkuratorerna 

företrädde.  

• Det första temat handlade om skolkuratorernas personuppgifter/kompetens. 

• Det andra temat hur de uppfattade begreppet ”barn som far illa”.  

• Det tredje temat handlade om hantering av problematiken gällande barn som far 

illa.  

• Det fjärde temat slutligen, handlade om insatser när det gäller dessa barn.  

En bandspelare samlade in och registrerade materialet, och intervjutiden var på mellan 45-

60 minuter. Frågornas form och ordningsföljd kunde ändras om det behövdes, för att följa 

upp beskrivningarna och svaren från den intervjuade (Widerberg, 2002). 
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Databearbetning  

Vid utskrifterna av intervjuerna, delade vi upp materialet och satt var för sig, efter att vi 

innan kommit överens om hur vi skulle skriva. Samtliga intervjuer har transkriberats så 

noggrant som möjligt med pauser och känslomässiga uttryck som exempelvis suckar och 

skratt, det vill säga från talspråk till skriftspråk. Där intervjupersonen gjorde betoningar, 

markerades med fetstil i utskrifterna, med undantag för utfyllnadsord, hummande och 

liknande som bedöms som oviktiga för sammanhanget, då ändamålet inte varit att göra en 

diskursanalys. Banden har lyssnats igenom ett flertal gånger för att kontrollera att inga 

eventuella fel gjorts (Kvale, 1997).  

Könsbestämningen har tagits bort på vissa ställen utifrån att man inte skall kunna härleda 

till vilken elev det gäller. Där har vi istället använt ordet eleven eller personen. 

Respondenternas namn har ersatts med skolkurator 1, skolkurator 2 till och med 5, för att 

avidentifiera dessa.    

 

Analysmetod  

För att få fram en så bra helhetsbild och förståelse som möjligt, använde vi oss av 

meningskoncentrering och tematisering. Det är samtidigt ett sätt att organisera upp 

intervjuunderlaget som finns, och att beskriva vad som hittats i materialet (Kvale, 1997). 

Vid val av analysteman valde vi det empirinära och teorinära förhållningssättet, och det 

innebar att vi utgick från empiriska materialet, en teoretisk utgångspunkt och tidigare 

forskning. Vi fick fram olika analystrådar som kunde kopplas till syftet i vår studie. 

Därifrån kom olika teman fram, som sedan belystes med citat från intervjuerna 

(Widerberg, 2002).  

Utifrån meningskoncentreringen tolkade vi materialet mer kortfattat, koncentrerat och den 

väsentliga innebörden lyftes fram. Det gjorde vi för att komma fram till alternativa 

förklaringsmöjligheter (Kvale, 1997). 

 

Validitet 

För att få in relevant material till problemställningen i vår studie, informerade vi 

respondenterna att om en fråga var oklar skulle de säga till och i de fall det har skett har 

likartade förtydliganden gjorts. Handledaren läste igenom frågorna för att ge åsikter och 

gav kommentarer, för att säkra validiteten. Respondenterna fick ge kommentarer 

angående utformningen av frågorna och genomgående var reaktionerna positiva. 
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Respondenternas fick svara fritt och i den takt de ville, utan påverkan från oss. 

Datainsamlingen gjordes vid två tillfällen och tre av respondenterna rättade några 

felaktiga missuppfattningar. Denna uppsats är den första bredare undersökning vi har 

gjort, så är vi medvetna om att vissa faktorer kan förekomma som påverkar resultatet. Det 

kan till exempel vara att ämnet kunde vara känsligt som gjort att respondenterna inte 

svarat riktigt ärligt, vilket påverkar validiteten. För att höja validiteten kan det ha varit en 

fördel med fler respondenter (Halvorsen, 1992). 

 

Reliabilitet 

I en kvalitativ undersökning är det svårt att uppnå en hög reliabilitet, genom att 

intervjuerna skett i ett samspel mellan två personer där ålder, kön och etnisk bakgrund är 

faktorer som kan ha påverkat. Dessutom kan yttre faktorer som stress vara en påverkande 

faktor som kan ha inverkat på respondenternas svar, vilket kan ha gjort att vi fått andra 

och utförligare svar vid ett annat tillfälle. Bandspelaren som användes vid intervjun 

återgav deras svar klart och tydligt, och ljudnivån var bra. Det gjorde att det inte fanns 

några problem vid bearbetning av utskrifterna. Vi har haft en hög grad av likhet, det vill 

säga att alla fick ett etikbrev, samma intervjuguide och att alla intervjuer skedde på 

respondenternas arbetsrum. Det tillvägagångssättet tolkar vi på en hög reliabilitet. 

Eftersom vi var två som gjorde intervjuerna, kan det ha påverkat att studiens reliabilitet 

ökat under arbetet med att analysera empirin (Halvorsen, 1992). 

Vi lyssnade med öppenhet och var medvetna om vår egen förförståelse i ämnet. De 

kunskaper som tidigare fanns inom området, hade vi fått genom tidigare 

yrkeserfarenheter, utbildning och läst tidigare forskning (Skott, 2004). 

 

Generaliserbarhet  

Generaliserbarheten i den kvalitativa forskningsmetoden är svårt att bedöma, genom att 

urvalet inte sker slumpmässigt. Nackdelen är att man inte vet tillförlitligheten i studien, 

eftersom intervjupersonerna kan vara mer eller mindre tillförlitlig under intervjun 

(Halvorsen, 1992). I den här studien var det få intervjupersoner, vilket gör att resultatet 

inte är representativt för alla skolkuratorer i Sverige. Skulle vi ha fått ett annat resultat om 

vi hade haft fler respondenter, likaså om det hade varit en annan könsfördelning? Ändå 

kan en viss grad av generalisering göras, utifrån att intervjupersonerna tillhör samma 

yrkesgrupp med en relativ likartad grundutbildning. 
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Metodproblem 

Det största problemet har varit att få tag på tidigare forskning i ämnet, samt att hitta 

relevant litteratur. En del av de vetenskapligt granskade artiklarna fanns inte i fulltext, 

vilket gjorde att antalet blev begränsade. Det uppstod vissa översättningsproblem, vilket 

kan ha gjort att vi kan ha missförstått vissa delar i artiklarna. Ett annat problem har varit 

vilka sökord som skulle användas för att få fram användbara träffar. 

 

Etiska överväganden 

Vid den första kontakten med intervjupersonerna, informerades de om studiens syfte och 

att deltagandet var frivilligt. Det etiska brevet skickades ut efter den andra 

telefonkontakten, där de forskningsetiska principerna fanns nedskrivna. I Sverige har 

Humanistisk - Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet skrivit åtta forskningsetiska regler. 

Fyra av de etiska aspekterna användes i studien, huvudkraven var att respondenterna fick 

det skydd som krävdes vid en C-uppsats, dessa var;  

• Informationskravet: alla fem fick information om studiens syfte, villkoret för deras 

deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. 

• Samtyckeskravet: vid första samtalet fick de ta ställning till om de ville medverka eller 

inte. 

• Konfidentitialitetskravet: alla respondenter, orter och skolor är avidentifierade, detta 

informerades respondenterna om i samband med intervjutillfället. De blev informerade 

om att utskrifter och kassetter från intervjun, förvarades så att ingen annan hade 

tillgång till materialet. 

• Nyttjandekravet: Vi informerade om att uppsatsen och dess forskningskunskaper 

skulle enbart skulle användas i detta utbildningssyfte (Halvorsen, 1992). 

 

Anmälningsskyldighet om missförhållanden 

Vi använder Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som 

rör barn (Börjesson & Wigzell, 2004), som är avsedd för myndigheter och yrkesutövare 

som på olika sätt omfattas av anmälningsskyldigheten, som utgångspunkt. Den tidigare 

forskningen består av vetenskapliga artiklar inom angränsande professionaliteter och 
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skolkuratorer som finns i dagliga verksamheter för barn. Dessa två är den analytiska 

tolkningsram som vi använder oss av i uppsatsen.    

 

Socialstyrelsens ståndpunkt 

Den utgångspunkt som valdes är Socialstyrelsens (2004) handbok om 

anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Börjesson och Wigzell, (2004) 

har baserat handboken på statens offentliga utredningar [SOU], Departementserien [DS], 

propositioner [Prop], Justitieombudsmannen [JO] årsbok, Regeringsrättens rådsbok [RÅ] 

och boken Sekretesslagen, (2002) av Regner, Eliasson och Heuman. I det här avsnittet 

kommer det att redogöras för lagstiftningen och dess intentioner, för dem som på olika sätt 

omfattas av anmälningsskyldigheten, och där innefattas skolkuratorer. 

 

Anmälningsskyldigheten följs inte alltid i praktiken på det sätt som lagstiftaren har tänkt. 

Olika utredningar har påvisat att bara ett fåtal av de barn som misstänkts fara illa, anmäls 

till socialnämnden. Bidragande orsaker kan vara okunskap om bestämmelsen, osäkerhet 

om tillämpningen, oro för vad en anmälan kan medföra och obehag för att möta 

föräldrarna etcetera. Tydligen finns det ofta svårigheter i att berätta om det som orsakat 

misstanken, genom att få insikt om att ett barn far illa väcker för det mesta ångest och 

motstånd hos dem som har anmälningsskyldigheten. Misstankarna behöver inte vara 

bekräftade och anmälaren behöver inte fundera över vilka eventuella orsaker som ligger 

bakom. Det är ändå svårt att förbise dessa påverkans faktorer, när tankarna på en anmälan 

kommer upp (Börjesson & Wigzell, 2004). 

 

Psykologiska hinder 

Möjliga psykologiska hinder kan vara att man saknar tydliga belägg för sin oro eller har 

svårt att bedöma när situationen är tillräckligt allvarlig för att kunna motivera en anmälan. 

Även när misstankarna är starkare, väljer många att ”vänta och se” eller att de hoppas att 

situationen förändras av sig själv. Anmälningar är alltid en påfrestning för barnet, familjen 

och anmälaren själv och ingen vill göra en förhastad eller obefogad anmälan. Samtidigt 

kan det inte accepteras att barn inte får den hjälp de behöver i svåra situationer (Börjesson 

& Wigzell, 2004). 

   ”i sina överväganden bör man väga in också vad konsekvenserna kan bli om man inte 

anmäler. Barn utvecklas snabbt. Att ”vänta och se” och låta tiden gå innan stödinsatser 
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sätts in innebär kanske att barnet hamnar ohjälpligt efter i sin utveckling eller att 

situationen blir allvarligare.” (Börjesson & Wigzell, 2004, s.12)  

En annan orsak till att man tvekar att anmäla, är att man tror att en anmälan alltid leder till 

någon form av tvångsingripande, som till exempel ett omhändertagande av ett barn. När 

det gäller kontakten med föräldrarna, är det alltid en fördel om de har fått information om 

att en anmälan kommer att göras och varför. En anmälan kan ofta uppfattas som ett 

misstroende mot föräldrarna i deras föräldraförmåga, och barnets behov kan stå i oenighet 

till vad föräldrarna anser (a.a.). 

Den anmälningsskyldiga vill vara tämligen säker på att det kommer att bli något bra för 

barnet och deras familj. Ibland finns det en misstro mot socialtjänsten som delvis grundar 

sig på dåliga erfarenheter av tidigare anmälningar. Det paradoxala i detta kan vara att 

anmälaren tror att situationen genast skall leda till en förbättring för barnet, och därför 

undviker att anmäla. 

 

Råd och hjälp av kolleger och socialtjänsten 

En bra hjälp kan vara att diskutera situationen med någon annan mer erfaren kollega, till 

exempel inom den egna organisationen. Anmälningsskyldiga kan även konsultera 

socialtjänsten för att få vägledning och stöd för att gå vidare, utan att uppge namnet på 

personen eller familjen som det gäller. De kan också vägleda i hur informationen till 

föräldrarna kan ske när en anmälan kan bli aktuell, likväl att föräldrarna själva kan ta 

kontakt med socialtjänsten för att få råd och hjälp i deras situation. Anmälan skall ske 

omgående. Det är en känslig uppgift att göra en bedömning om en anmälan skall göras 

eller inte. (Börjesson & Wigzell, 2004) 

 

    Samarbetsformer 

En huvudsaklig utgångspunkt för att socialnämnden skall få tillräckligt med information 

för att kunna skydda barn, är att ge andra myndigheter och yrkesverksamma upplysning 

om vad anmälnings- och informationsskyldigheten innebär. Samtidigt kan en 

överenskommelse om lämpliga samverkansformer diskuteras fram, och de kan ge en 

information om arbetssättet inom socialtjänsten. Det leder till att tillvägagångssättet vid ett 

anmälningsförfarande, blir lättare när kommunikationen redan finns.   

När det gäller anmälnings- och uppgiftsskyldigheten om missförhållanden för barn, bryts 

sekretessen mellan myndigheterna. En anmälan till socialnämnden behöver inte föregås av 
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en information till det berörda barnet eller familjen, och kan inte heller överklagas. Inom 

skolans verksamheter är det inte bara omsorgspersonalen och lärarna som omfattas av 

anmälningsskyldigheten. Enligt 14 kap. 1 § andra stycket SoL gäller denna skyldighet 

även till exempel personal i matsal och vaktmästare. (Börjesson & Wigzell, 

 

Absolut anmälningsskyldighet 

Det är barnets behov som skall vara utgångspunkten för en anmälan enligt 14 kap 2 § 

andra stycket SoL. En anmälan skall omgående göras till socialnämnden, när det kan 

innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Anmälningsskyldigheten är inte 

kopplat till de omständigheter som påverkar om socialnämnden behöver omhänderta ett 

barn, utan man kan se det som en positiv möjlighet för barnet/familjen att få rätt stöd och 

hjälp. Anmälningsskyldigheten är absolut. Med det menas att den anmälningsskyldige inte 

skall överväga hur allvarlig situationen är, utan bedömningen av insatser gör 

socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller faktorer som påverkar barnet i sin miljö 

eller barnets eget beteende (Börjesson & Wigzell, 2004).  

Socialkommitén framhöll (enligt Statens offentliga utredningar, 1994:139 s.476) [SOU] i 

sitt huvudbetänkande följande: 

   ”….Att överlämna åt den enskilde tjänstemannen att bedöma om och när en anmälan 

skall göras anser inte vi vara förenligt med vad barnets bästa kräver. Tjänstemän inom 

andra verksamheter har inte samma möjligheter som socialtjänstens personal att skaffa sig 

en helhetsbild över barnets situation. En sådan ordning torde inte heller gagna integritet - 

och rättssäkerhetsintressena.” (Börjesson & Wigzell, 2004 s.34) 

 

När det gäller de uppgifter som ska anmälas har regeringen betonat vikten av det finns en 

samsyn, när det gäller situationer och förhållanden som påverkar barnen negativt (a.a.). 

 

Kommittén mot barnmisshandel 

Kommittén mot barnmisshandel (Socialdepartementets offentliga utredningar, SOU 

2001:72) har gjort en beskrivning av situationer av när barn riskerar att fara illa. Den kan 

användas som ett hjälpmedel eller verktyg i att göra bedömningar om en anmälan skall 

göras. Situationer som kan riskera att barn far illa kan vara fysiskt och psykiskt 

misshandel, sexuella övergrepp, kränkning, bristande omsorg, fysisk och psykisk 

försummelse. 
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Om en anmälan skall göras angående en händelse som inträffat långt tillbaka i tiden, måste 

situationen avgöras utifrån de omständigheter som råder i det enskilda fallet. Händelsen 

kanske fortfarande är riskfylld för barnet i sin familj, trots tiden som gått vilket gör att 

socialnämnden gör ett övervägande om de insatser som behövs. Ett exempel så sådana 

situationer är om det förekommit sexuella övergrepp. 

Skolpersonal arbetar med barnens psykosociala problem inom elevvården, och det är 

viktigt att skilja på skolrelaterade problem som barnet kan ha, och problem som har 

koppling till deras sociala situation utanför skolan. Eftersom problemen i skolan kan bottna 

i att det finns problem hemma för barnet, är det extra viktigt att skolan anmäler vid 

misstankar. Ett sådant exempel kan vara om eleven har mycket frånvaro. Men ett sådant 

tecken får inte betyda att personalen åsidosätter sitt elevvårdande arbete inom skolan 

(Börjesson & Wigzell, 2004) 

 

Aktuell forskning om anmälningsbenägenhet 

Här görs en kort genomgång av tidigare forskning inom ämnet. Vi har använt oss av 

vetenskapligt granskade artiklar där två handlar om skolkuratorer och resterande handlar 

om olika professioner som angränsar till vårt område. Det har vi gjort på grund av att det 

finns så lite forskat specifikt om skolkuratorer som kan refereras till vad Bryant och 

Milsom, (2005) skrivit. De olika professionerna som vi har studerat, har alla arbetat inom 

dagliga verksamheter för barn vilket gjort att det varit relevant för denna undersökning. En 

viktig utgångspunkt vid val av tidigare forskning som återges i studien, har varit att där 

fanns en relevans och ett positivt stöd hos det professionella fältet, där daglig kontakt med 

barn varit i centrum. Ytterligare utgångspunkt för val av tidigare forskning har varit att 

läsaren skall få en bra information om de problemområden som finns inom ämnet. 

 

Skolkuratorers anmälningsförfarande av sexuella övergrepp, Australien 

I Goldman och Padayach (2005) studie Child sexual abuse reporting behaviour by school           

counsellors and their need for further education, undersökte en hel delstats skolkuratorer. 

Man tittade på deras beteende gällande anmälan av sexuella övergrepp på barn, och deras 

behov av vidareutbildning. 

De skickade ut 283 enkäter till alla skolkuratorer i Queensland. Därefter gjordes ett 

slumpmässigt urval och till slut återstod 122 kuratorer. Där 52 stycken var manliga och 70 

stycken var kvinnliga kuratorer. De användes sig av enkät där fyra olika fallbeskrivningar 
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av sexuella övergrepp på barn presenterade De fick beskriva omfattningen av misstanken, 

inställning till anmälning, förtrogenhet med hur anmälningarna går till inom skolan och 

inom staten i allmänhet. Skolkuratorerna i denna delstat har blivit delegerade att ha ansvar 

angående sexuella övergrepp på barn. Det problem som framkom inom detta område var 

att man inte visste om kuratorerna hade tillräckliga kunskaper. 

Resultatet var att det fanns en tendens hus kuratorerna att inte anmäla deras misstankar om 

sexuella övergrepp på barn. De kunde mer förutse misstänkta övergrepp än att anmäla fall 

till lämplig myndighet. Ett stort antal av dessa skolkuratorer trodde att de hade lite 

kunskaper om symtomen som identifierar sexuella övergrepp på barn, och de saknade 

kunskaper avseende rådgivning och tillvägagångssätt. De trodde också att de inte hade 

tillräckligt med erfarenhet och kunskaper, för att kunna agera som en resursperson när det 

gällde denna problematik. 

 

Skolkuratorers anmälningsbenägenhet av övergrepp, USA 

I studien Bryant och Milsom (2005): Child abuse reporting by school counsellors 

counselors handlade om att fastställa förekomsten av skolkuratorers anmälningar av 

övergrepp på barn och undersöka faktorer som påverkar deras beslut att anmäla. Enligt 

Bryant och Milsom (2005) har tidigare forskning fokuserat på lagstadgad anmälning, 

beslut - framställning faktorer för lärare generellt (Abrahams et al., 1992; Crenshaw et al., 

1995; Kenny, 2001; O´Toole, Webster, O´Toole, & Lucal, 1999); men få studier har 

undersök skolkuratorer som en enskild grupp (se Hackbarth & DeVaney, 1994; Wilson, 

Thomas, & Schuette, 1983).  Trots att det finns många studier som har undersökt 

professionella inom psykiatrisk sjukvård och deras hinder för att anmäla barn som far illa 

(Finlayson & Koocher, 1991; Kalichmanb, Craig, & Follingstad, 1990; Weinstein, Levine, 

Kogan, Miller, 2000), så har få undersökt skolkuratorer som en enskild grupp inom den 

psykiatriska sjukvårdens profession (Hackbarth & DeVaney et al.).    

Dessutom undersökte denna studie skolkuratorers inställning till svårigheterna i att anmäla 

övergrepp på barn som finns med i processen, och deras uppfattning av deras egen 

förmåga i att känna igen övergrepp på barn. Det är nödvändigt att försöka finna bättre 

förståelse för hur föreskrivet anmälningssystem för närvarande fungerar. 

Enkäter delades ut under hösten 2003 till 804 skolkuratorer i en stat i Mellanvästern, 

USA. Anledningen är att i USA har sina egna lagar när det handlar om 

anmälningsskyldighet. Responsen blev 33 % av enkätsvaren varav 77,2 % var ifrån 
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kvinnor, 21,7 % var från män och tre deltagare uppgav inte kön. Åldern varierade från 26-

68 år, och anställningstiden var i genomsnitt 12,32 år. 90,1 % var legitimerade 

skolkuratorer, 96.6 % hade en magisterexamen, 3 % hade specialexamen och 2 % hade en 

doktorsgrad. Flertalet 64,7 % arbetade som ensam kurator på sin skola. Elevantalet 

varierade mellan 130 till 1900 elever. Största delen av kuratorerna arbetade på 

grundskolan (40,3 %) eller gymnasieskolan (23,2 %) och resterande arbetade inom 

åldersintegrerade skolor.  

I denna studie användes frågor som skapades och utvecklades av forskare för att använda i 

denna större studie gällande övergrepp på barn. En panel av skolkuratorer, utbildare av 

kuratorer, och kurators studenter granskade frågorna innan man gick till beslut om listan 

klart representerade de aktuella områdena i frågorna. Frågorna var delad i tre kategorier 

rörande skolkuratorers allmänna kännedom, utbildning i övergrepp på barn, och anmäla 

händelser av övergrepp på barn. Första kategorin som rörde skolkuratorers allmänna 

kännedom innehöll 10 punkter. Med hänsyn till skolan, utfrågades deltagarna hur stort 

deras distrikt var, deras anställningsposition, ungefärlig procenttal av elever som 

berättigas fri och billig lunch, och hur många skolkuratorer som arbetade i skolan. De fick 

också svara på frågades också om deras kön, ålder och etnisk bakgrund. I de återstående 

delarna frågade deltagarna om deras utbildningsgrad, licensierad status, och yrkeserfarna 

år. Andra kategorin, innehöll två frågor. Fråga ett var hur säker deltagarna var när det 

gällde deras förmåga att identifierade fyra olika typer av övergrepp. Fråga två innehöll var 

deltagarna hade förvärvat sin kunskap om övergrepp på barn. De fick också åtta möjliga 

val och markera vilka som hade tillämpats. Tredje kategorin, hade två frågor. Fråga ett var 

avsedd för kännedom om anmälningars omfattning, frågade om antal av misstänkta fall av 

övergrepp på barn och antal anmälda fall de senaste 12 månaderna. Den avgörande 

påverkan, att göra en anmälan när det gällde övergrepp på barn, och att inte göra en 

anmälan när det misstänkts övergrepp på barn, har studerats i stor omfattning (Abrahams 

et al., 1992; Bridgeland & Duane, 1990; Brosig & Kalichman, 1992; Crenshaw et al., 

1995, Finlayson & Koocher, 1991; Hinson Fossey, 2000; Kenny, 2001; McCalre, 1990). 

Ramen för den delen av frågorna, och liknande faktorer i nästa fråga, har sitt ursprung från 

granskningen av denna litteratur. Deltagarna ombads det att markera anledningar för deras 

beslut att anmäla, från en utarbetad lista av 11 val eller ett ”annat” svar med plats att lägga 

till deras anledning. Fråga två, begärde att deltagarna skulle visa hur många misstänkta 

fall av övergrepp de inte anmälde. Av deltagarna tillfrågades det också, att kontrollera alla 

anledningar för att de inte hade gjort en anmälan utifrån en lista på 13 generella hinder 



  18     

som hade hittats från litteraturen. Deltagarna kunde också lägga till andra anledningar i 

slutet på frågorna. I den slutliga öppna frågan ombads deltagarna att dela med sig några 

ytterligare kommentarer de hade beträffande aktuell lagstadgad anmälnings lagstiftning 

eller deras personliga erfarenheter som anmälningsskyldiga. 

Resultatet visade att misstänkta fall av övergrepp på barn var mellan 0 till 50 fall under de 

senaste 12 månaderna. Deltagarnas anmälningar visade mellan 0 till 26 fall, senaste året. 

Genomsnittet av misstänkta fall av övergrepp på barn var 77.80%. För det mesta anmäldes 

psykiska övergrepp. Deltagarna visade på 0-25 anmälningar och försummelse var det näst 

vanligaste kategorin.   

Det fanns ingen koppling mellan antalet år kuratorerna arbetat på skolan och antalet 

anmälningar under det senaste året. Det visade sig finnas en koppling mellan elever som 

berättigas fri och billig lunch och antal av anmälda fall av övergrepp på barn av 

skolkuratorer under det senaste året. Däremot fanns inte någon koppling mellan år på 

skolan och antal elever som berättigas fri eller billig lunch.  

Det fanns stora skillnader i deltagarnas säkerhet att känna igen känslomässiga övergrepp, 

sexuella övergrepp, fysisk övergrepp, eller försummelse. Tukey post hoc testet visade att 

ett genomsnitt av 3,37 på en skala där 1 = mycket osäker till 4 = mycket säker. Deltagarna 

kände sig signifikant mer övertygade när det gällde deras förmåga att känna igen fysiska 

övergrepp än att känna igen försummelse. Sexuella- och känslomässiga övergrepp 

upplevdes som svårast att identifiera. 

Grundat på resultatet av denna studie, förefaller det som om skolkuratorer anmäler mesta 

när de misstänker övergrepp på barn. Insatsen för att hjälpa mer barn är komplicerad av 

osäkerhet i att känna igen tecken av övergrepp, speciellt när det är mindre synliga fysiska 

tecken. Det är absolut nödvändigt att skolkuratorer är medvetna om deras skyldighet till 

att värna om alla barn, och till att få bättre kunskaper för att kunna hjälpa barnen.  

 

Förskolelärares anmälningsförfarande av övergrepp, Sverige       

Sundell (1997) studie; Child-care personnel’s failure to report child maltreatment: some 

Swedish evidence handlar om professionella som har en laglig skyldighet till att 

rapportera, om de misstänker försummelse av barn och som trots det inte gör anmälan. 

Undersökningen är gjord i tre av Stockholms förorter där 341 personer från olika typer av 

verksamheter för barn deltog. De använde sig först av ett frågeformulär där personalen 

fick besvara frågor, sedan gjordes intervjuer med de i personalen som har haft barn i sina 
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barngrupper där det funnits misstanke om att barn far illa eller att de gjort en anmälan. 

Frågorna handlade om anledningen till misstanken, när misstanken först blev känd, hur 

misstanken hanterades och när misstanken anmäldes. I genomsnitt var det 3 % av barnen 

som det fanns misstanke om övergrepp på, av dessa var det endast 37 % som det gjordes 

anmälan på. Rektorer på verksamheterna berättade att det var en ansenlig fördröjning av 

anmälningsförfarandet till sociala myndigheten. De undersökte också vad som hände efter 

fem år sedan första misstanken om övergrepp, och då visade det sig att 43 % av barnen 

fortfarande inte var känt hos sociala myndigheten. 

Studien visade att personal som arbetade med barnen allvarligt reflekterade över barnens 

levnadsvillkor. De upptäckte även att fyra olika variabler spelat roll när det gällde att en 

anmälan skulle göras. Den första var att rektorn visste av att det var deras skyldighet att 

göra anmälan, men att det tog lång tid. Det andra var att övergrepp/försummelse berodde 

på missbruk i familjen, vilket gjorde att de vuxna blev föremål för utredningen. Den tredje 

var föräldern och barnets onormala beteende som väckte misstanke och det fjärde var att 

barnet själv visade upp flera tecken på att något var fel. 

Det visade sig i denna studie att fysiska övergrepp hade minskat, vilket antas vara den 

svenska lagstiftningens påverkan. Sexuella övergrepp anmäldes oftare än enbart misstanke 

om försummelse av barnet.  

 

Olika professioner i dagliga verksamheter med barn, som inte anmäler, USA  

Alvares, Kenny et al (2004) studie Why are professionals failing to initiate mandated 

reports of child maltreatment, and are there any empiri cally based training programs to 

assist professionals in the reporting process? Den utgår från två olika perspektiv, det 

första perspektivet som är en granskad undersökning för att medverka till en förståelse om 

anledningarna till varför professionella inte anmäler. Till exempel att vara omedvetna om 

tecken och symtom på barn som blivit utsatta för övergrepp, om feltolkning av lagen och 

eventuell rädsla för negativa konsekvenser när det gäller anmälningarna. Det andra 

perspektivet utgick från att undersöka de befintliga utbildningar som finns för att stödja 

professionella i deras uppdrag gällande barnövergrepp och försummelse i att anmäla 

övergreppen. Riktlinjen är att sätta ljuset på granskning av resultatet av det första 

perspektivet i studien. 

I studien har man utgått från uppgifter från socialförvaltningar i hela USA under 2001, 

och tittat på hur professionella ur olika yrkesgrupper anmält när barn far illa. De har visat 
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sig, att i alla 50 staterna krävs det att professionella gör anmälningar. Nästan 40 % som 

hade uppdraget har misslyckats att anmäla i någon gång under deras yrkesverksamma år 

och det är konstant 6 % som inte anmäler när barn far illa. Det är upp till 68 % av 

övergreppen eller försummelse av barnen som inte är kända hos sociala myndigheter. 

Slutsatsen blir att professionellas försummelse av att anmäla gör att ett stort antal barn och 

deras familjer inte får den hjälp de skulle behöver och en trolig tilltagande risk för att 

övergreppen fortsätter består. De sista 30 åren har man konsekvent hittat flera olika 

orsaker som påverkar professionella att inte göra anmälningar när det gäller övergrepp och 

försummelse av barn. Mest framträdande är deras oförmåga att känna till tecken och 

symtomen av försummelse och övergrepp, men även missförstå den lagliga skyldigheten 

som de har när det gäller anmälningsskyldigheten. Dessutom finns en rädslan för de 

negativa konsekvenserna som en anmälan kan medföra.  

 

Lärares kunskap om tecken av övergrepp och inställning till att anmäla, USA  

O’Toole, Webster, et al (2000) studerade i studien Teachers’ recognition and reporting of 

child abuse: a factorial survey fastställande av hur lärare och omgivningen i 

organisationen påverkades gällande igenkännande av tecken på övergrepp och hur de tog 

ställning till att anmäla. 

Studien använde sig av ett slumpmässigt urval av lärare, 480 stycken i USA, som fick 

olika avidentifierade fallbeskrivningar att ta ställning till. Det visade sig att 50,3 % av 

lärarna kände igen tecknen på övergrepp, 51 % tog ställning för en anmälan. Den starkaste 

påverkan var ifrån vilken typ av övergrepp det handlade om och hur allvarligt det 

bedömdes. Andra faktorer som också hade stark påverkan var offrets beteende och 

förövarens psykologiska förmåga att manipulera. 

Slutsatsen är att lärarna bedömer sig själva som objektiva i sina bedömningar när det 

gäller att ta ställning till kännetecken hos förövare eller offret. Man kom fram till att det 

inte fanns någon risk för att man anmäler för mycket, utan snarare för lite, speciellt när det 

gällde mindre allvarligare fall som innefattar psykiska och känslomässiga försummelse. 

De är generellt orädda för de konsekvenser en anmälan till socialförvaltningen kan 

medföra och de använder sin omdömesförmåga vid anmälningar. 
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Lärares kunskap om anmälningsskyldigheten, inställning till att anmäla och 

köns- eller etniska skillnader, USA 

I studien gjord av Kenny (2001) Child abuse reporting: Teachers percived deterrents 

fanns det tre generella mål. Det första är att fastställa antalet rapporter gjorda av lärare 

gällande övergrepp på barn, deras kunskap om lagarna runt övergrepp på barn, 

anmälningsrutinerna och deras rädsla till att anmäla. Det andra var att fastställa om det 

fanns köns- eller etniska skillnader i att anmäla. Det tredje var att värdera hur lärarna 

reagerade på fallbeskrivningarna. 

Det gjordes en enkät undersökningen som 197 lärare i Florida fick svara på. Enkäten 

bestod av demografisk information och vad de hade för kunskaper om de gällande lagarna 

avseende övergrepp på barn och dess tillämpning. Det fanns två fallbeskrivningar med i 

enkäten. 

Resultatet blev att 73 % av lärarna rapporterade att de aldrig gjort någon anmälan om barn 

övergrepp, medan de som gjorde anmälan hade ett genomsnitt av en anmälan. Det 

framkom att 11 % av lärarna uppgav att de inte rapporterat trots att de misstänkte att det 

förekom övergrepp. Dessa lärare uppgav att de inte hade rätt förkunskaper för att kunna 

göra en anmälan. Den vanligaste orsaken de uppgav var rädslan av att göra en felaktig 

bedömning, och att deras känsla var att sociala myndigheten troligen inte hjälper familjen. 

Ännu en anledning var att lärarna inte fann uppenbara tecken på fysiska övergrepp. 

Slutsatsen blev att de flesta lärare aldrig hade gjorde någon anmälan. En liten procent av 

lärarna beskrev att de inte anmälde fast de skulle ha gjort det. Vid de två 

fallbeskrivningarna misslyckades många av lärarna med att göra rätt bedömning. Det 

framkom inga skillnader i anmälningarna baserade på köns eller etniska olikheter. Av 

detta kan man tolka att det finns ett stort behov av vidare utbildning för lärare när det 

gäller att bli säkrare på att göra bedömningar för anmälan. 

 

Lärares kunskap om anmälningsskyldighet och tecken av övergrepp, i ett 

mångkulturellt skolsystem, USA 

Kenny (2004) studien: Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment 

handlade om att fastställa lärares självrapporterade kunskaper. Det handlade om tecken 

och symtom på övergrepp på barn, anmälningsförfarande, frågor om övergrepp på barn 

och deras inställning till fysisk bestraffning. Studien omfattade 200 lärare från södra USA, 
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som arbetande i ett stort mångkulturellt skolsystem. De tilldelades the Educators and 

Child Abuse Questionnarie, ECAQ. 

Studien innehöll frågor om kunskap gällande tecken och symtom på barnmisshandel, lagar 

och anmälningsförfarandet av barnövergrepp. Resultatet blev att de flesta av lärarna var 

omedvetna om tecken och symtom lika väl som anmälningsförfarandet. De tyckte också 

att administrationen inom organisationen inte var stödjande och var oeniga när det gällde 

deras ansvar i att göra anmälningar. Slutsatsen var att generellt uppgav lärarna en brist på 

medvetenhet när det gällde att tolka tecken på barnövergrepp och själva 

anmälningsförfarandet. Detta medförde att deras förmåga till att anmäla misstänka 

barnövergrepp minskade.  

 

Lärares kunskap om tecken och anmälningsskyldigheten, USA 

Hinson och Fossey (2000) studie: Child Abuse: What Teachers in the ´90s Know, Think, 

and Do presenterar de en undersökning av lärares förmåga till att känna igen, deras 

kunskaper kring anmälningsprocessen och förståelse kring problematiken om vilket 

ansvar de har när det gäller övergrepp mot barn. Hinson och Fossey använde sig av 

samma metod som Lombards et al studie (1986) gjorde, men att de vidareutvecklade 

frågorna utifrån Lombards resultat. I den här studien var det 56 lärare från Louisiana som 

deltog i undersökningen. De var uppdelade på fyra olika skolor där barnen var mellan 3-

14 år. De använde sig av Michigan’s child abuse report system. I den framkommer 

lärarnas kunskaper om symptomen på fysiska och sexuella övergrepp, olika typer av 

övergrepp och deras motivation till att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om 

övergrepp. De undersökte också lärares allmänna iakttagelse förmåga och deras 

övertygelse och erfarenheter omkring detta ämne. 

Lärare har haft en skyldighet att anmäla vid misstanke om övergrepp sedan 1960-talet och 

resultatet i den här studien, märks det att lärare överlag anmäler till myndigheter vid 

misstanke om övergrepp. De som inte anmäler ser ut att ha flera olika orsaker till det. För 

det första är nästan hälften av lärarna är fortfarande osäkra på vilka tecken barnen visar 

när det gäller övergrepp. Ungefär 38 % av lärarna antyder att de inte exakt kan känna igen 

fysiska övergrepp. Det var bara 16 % som kände att de var säkra på att identifiera tecken 

på sexuella övergrepp. Det visar en stark antydan till att vissa lärare är oförmögna att 

utföra den lagliga skyldighet de har när det gäller att anmäla barn när misstanke om 

övergrepp finns. För det andra är många lärare är inte informerade om deras skyldighet 
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när det gäller anmälningsprocessen. Hälften av lärarna i denna studie trodde att de hade 

uppfyllt sina åtaganden i och med att de rapporterade till rektorerna. Det var 23 % som 

inte visste vad som hände med anmälningen efter att de rapporterat till rektorerna och  

45 % trodde inte att det var någon ide att anmäla till de sociala myndigheterna. Vissa 

lärare bestämde sig för att inte anmäla vid misstanke om övergrepp för att de trodde det 

skulle bli värre för barnet eller vara meningslöst. I många fall tror lärarna att 

anmälningarna bara främjar förövaren, vilket kan leda till att de hämnas på barnet. För det 

tredje har lärare misslyckats med att anmäla trots vetskap om att de enligt lag är skyldiga 

att göra det. Det är många lärare som är omedvetna om att de kan bli åtalade för 

försummelse när det gäller anmälningsskyldigheten för dessa barn. Likaså är de rädda för 

det obehag som kan uppstå när det gäller förövaren och de trakasserier som kan 

förekomma.  

 

Etniska påverkansfaktorer i anmälningsbenägenheten av övergrepp, USA 

Egu och Weiss (2003) studie The Role of Race and severity of Abuse in teachers 

regognition of reporting of child abuse undersöker anmälan om övergrepp mot barn 

varierar när de tittar på anmälningsbenägenhet kontra andra etniska bakgrunder. 

Undersökningen omfattade fyra olika oberoende variabler. Den första var: tre grupper 

med 180 lärare med olika etniska bakgrunder; vita, svarta och spanska. De själva fick 

avgöra vilken etnisk grupp de tillhörde, sedan skulle de bedömning av de bilder de fick på 

barn som var endera vita, svarta eller spanska. Den tredje var svårighetsgraden på 

övergreppen, men den hade ytterligare två nivåer; måttliga och svåra övergrepp. I den 

variabeln de använde sig av, hade de en medvetenhet om att skadorna som uppvisades 

kunde också komma från olyckshändelser. Den fjärde handlade om hur bedömningen 

blev. Även denna studie var också uppdelad i två ytterligare nivåer: igenkännande av 

övergrepp och om de anmälde övergreppen. Det fanns en beroende variabel och det 

handlade om uttalandet deltagaren gjorde som mätte både igenkännande av tecknen på 

övergrepp och om de anmälde när det fanns misstanke. De fick läsa ett slumpmässigt 

urval, av sex olika fallbeskrivningar, hypotetiska fall från grundskolan och sedan uttrycka 

omfattningen av enighet. De fick uttala sig i endera om att det skulle göras en anmälan 

genom att barnet är utsatt för övergrepp i fallet eller om det förelåg en risk för att barnet 

kunde bli utsatt för övergrepp.  
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Studiens syfte var att undersöka om den etniska bakgrunden på barnet, läraren och allvaret 

av övergreppen påverkade lärarens igenkännande eller anmälan av övergreppen. Bara två 

av de fyra variablerna avslöjade viktiga resultat, vilket var hur allvarligt övergreppen var 

och bedömningen av övergreppen. Resultaten visade att lärare som bedömde att barnet var 

utsatt för allvarliga övergrepp, skulle anmäla i större grad, än om de bedömde att barnet 

varit utsatt för måttliga övergrepp. De kunde misstänka övergrepp, men kände att det inte 

var värt att göra en anmälan. Det var bara en liten skillnad bland lärare som fick fall där 

övergreppen var svåra, och där de gjorde olika bedömningar. Det fanns ingen skillnad i 

resultatet när det gällde det etniska ursprunget på barnet, på läraren eller på samspelet 

inkluderat dessa etniska faktorer. Lärarens bedömning av om barnet var utsatt för 

övergrepp eller om de skulle göra en anmälan, var inte beroende av lärarens etniska 

bakgrund. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I studien av Goldman & Padayach (2005) kom det fram om skolkuratorernas osäkerhet 

när det gäller tecken och symtomen på sexuella övergrepp, överlag uttryckte de sig att de 

inte hade tillräckliga kunskaper. Bryant och Milsom (2005) studie kom fram till att 

skolkuratorer för det mesta anmäler vid misstanke om övergrepp på barn. Finns det en 

osäkerhet handlar det om när barnen har mindre synliga tecken. Sundells (1997) studie 

visade att sexuella övergrepp anmäldes oftare än försummelse. Fortfarande efter första 

tanken på att ett misstänkt övergrepp, var 43 % av barnen, okända hos sociala 

myndigheter efter fem år. O’Toole et al (2000) studie visade att det fanns en skillnad på 

hur lärarna bedömde svårighetsgraden av övergrepp, psykiska och känslomässiga 

övergrepp hade en mindre andel anmälningar som följd. I stort sett ser vi samma resultat i 

denna studie av Kenny (2001) som i de föregående, men i denna har det framkommit att 

11 % lärare i studien inte anmäler fast de är säkra på tecknen av övergrepp. I Kenny 

(2004) studie uppvisar samma resultat som de föregående när det gäller osäkerheten runt 

tecknen barnen uppvisar. Denna studie visar också andra faktorer som spelar roll när det 

handlar om att inte anmäla. Ytterligare vidgning av problematiken runt försummelse av att 

anmäla blir det i Hinsons & Fosseys (2002) studie. De tar upp att en liten del (16 %) av 

lärarna kände sig trygga i att kunna identifiera tecken på sexuella övergrepp. De uppgav 

också en rädsla för att bli utsatta för trakasserier av förövaren, vilket kunde göra att de 

avstod från att göra anmälan.  
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I Egu & Weiss (2003) studie diskuterades det, om det fanns etniska skillnader hos lärare 

och barn som påverkade i vilken grad det gjordes anmälningar. Ingen av dessa faktorer 

påverkade anmälningsbenägenheten, utan det handlade mest om graden av styrka i 

övergreppet och om de bedömde att anmälan var till gagn för barnet. I Alvares, Kenny, 

Donohue och Carpin (2004) studie, studerade man olika yrkeskategorier och vilka faktorer 

som påverkar när de ska göra bedömningar av tecken på övergrepp, som leder till 

anmälan. Genomgående kan man se i den att osäkerheten i att känna igen tecknen som 

barnen visar, och rädslan för konsekvenserna av en anmälan gör att de drar sig för att 

anmäla.  

 

Resultat och analys av intervjuerna 

I det här kapitlet presenteras resultatet och analysen av undersökningen, som bygger på 

intervjuer av fem respondenter. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes under 

april månad, 2008, i två kommuner i Sverige. Först kommer en kort presentation av 

respondenterna. Sedan kommer resultat och analys presenteras utifrån de tre 

frågeställningar: Hur definierar skolkuratorer de olika begreppen inom det övergripande 

begreppet ”barn som far illa”? Vilka faktorer påverkar dem att avstå från att göra en 

anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn/unga vuxna far illa? Vilka faktorer 

påverkar dem att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn/unga vuxna 

far illa?  
I slutet av varje frågeställning analyseras intervjumaterialet utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt och tidigare forskning. Rubrikerna är ett resultat av de teman som 

framkommit under bearbetningen av materialet. Utifrån etiska överväganden kommer 

respondenternas namn och ort vara avidentifierade och kommer att ersättas av 

”skolkurator 1, 2….” och så vidare. Före citaten från intervjupersonerna kommer en kort, 

förtydligande kommentar ligga. All databearbetning har skett via meningskoncentrering. 

Vi kommer bara att använda de citat som är mest omfattande, välformulerade och 

belysande när det finns flera citat som belyser samma sak (Kvale, 1999).  

 

Presentation av respondenterna 

Skolkuratorerna arbetar inom två kommuner där de skiljer sig åt angående antalet 

invånare.  
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Skolkurator 1, hon är fritidspedagog i botten, och har vidareutbildats sig mycket inom 

socialt arbete. Har tidigare arbetat ca 18 år inom ramen av socialt arbete. Arbetat som 

skolkurator i 6½ år, med årskurserna från F- årskurs 9.  

Skolkurator 2, hon är barnskötare i botten, och har utbildat sig till socionom. Har arbetat 

som skolkurator i 18 år, i en gymnasieskola. Tidigare erfarenheter är ett kort tag inom 

socialtjänsten.  

Skolkurator 3, han är socionomutbildad och har arbetat som skolkurator i 7 år i en F-9 

skola. Hans tidigare erfarenheter är inom socialt arbete, cirka 15 år.  

Skolkurator 4, hon är undersköterska i botten och har utbildat sig till socionom. Hon har 

arbetat som skolkurator i 4½ år med årskurserna från F-9 och arbetar idag på två 

högstadieskolor. Hennes tidigare erfarenheter är som undersköterska inom 

intensivvårdsavdelningen, cirka 20 år.  

Skolkurator 5, hon är barnsköterska i botten och utbildade sig vidare till socionom. Hon 

har arbetat 9 år på en gymnasieskola. De tidigare erfarenheterna är inom olika 

verksamheter med barn/tonåringar i cirka 12 år. 

I deras arbetsuppgifter ingår en stor variation utifrån behov och situationer. Det kan 

handla bland annat om enskilda stödsamtal, gruppverksamhet, förebyggande arbete och 

handledning till pedagoger. 

 

Hur definierar skolkuratorer de olika begreppen inom det övergripande 

begreppet ”barn som far illa” 

Alla fem skolkuratorer tolkar de olika delarna i det övergripande begreppet likartat, även 

om det förekom nyanser i beskrivningarna.  

 

Sexuella övergrepp 

Alla skolkuratorerna tyckte att det var svårt att definiera exakt utifrån att det finns en 

väldig bredd av sexuella övergrepp, både icke fysiska och fysiska. Samtliga var överens 

om att sexuella övergrepp, ska definieras som all beröring för en person som inte upplevs 

vara positiv.  

Nedan visas några citat om hur skolkuratorerna definierar sexuella övergrepp:  

 

Skolkurator 3: Det är inte bara själva sexet eller penetreringen, utan det kan vara att 

någon vill titta, ta kort det är väldigt vitt. 
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Skolkurator 5: När någon gör någonting mot någon annan som inte är ok för den, kan 

även innebära att titta på pornografisk film mot sin vilja. 

 

Vad de ovanstående citaten påvisar är att sexuella övergrepp innefattar alla handlingar 

mot ett barn/ung vuxen som upplevs vara kränkande och utan samtycke.  

 

Fysisk misshandel 

Alla fem skolkuratorerna hade faktiska uppfattningar om vad begreppet innebär, att en 

annan människa blir fysiskt slagen oavsett tillvägagångssättet.  

Citatet nedan visar ett exempel på deras konkreta åsikt om vad fysisk misshandel innebar:    

 

Skolkurator 5: Det kan handla om knuffar, slag, nyper, drar i håret och att man puttar 

någon. Rent handgripligen eller man kastar något på någon, det handlar om kroppen. 

 

Det är citatet visar på att fysisk misshandel är alla handlingar där en annan människa blir 

fysisk slagen, oavsett om man använder tillhyggen eller enbart sina händer. 

 

Psykisk misshandel och kränkningar 

Skolkuratorerna 1 och 2 var väldigt konkreta och kopplade begreppet till kränkning, 

medan skolkurator 3 tyckte frågan var svår att svara på. För honom handlade det om 

individuella upplevelser av situationer. Skolkuratorerna 4 och 5 tyckte det handlade mer 

om maktutövning av en person som barnet står i beroendeställning till. 

De här tre citaten visar på den variation som skolkuratorerna beskriver: 

 

Skolkurator 1: Man kränker någon…. 

Skolkurator 3: Jättesvår fråga att svara på, allt från att någon tittar i någons ögon på ett 

negativt sätt till verbala angrepp. Det kan vara otroligt subtilt, beror på vem som 

upplever det. 

Skolkurator 4: Någon som lever under hot och förnedring. Någon använder sig av makt 

och man törs inte säga ifrån utan är i ett underläge. 

Skolkurator 5: Det finns föräldrar som blir sur och grinig och inte svarar barnet  under 

en längre tid, ignorerar dem helt enkelt. 
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Citaten ovan påvisar att psykisk misshandel, är individuellt upplevda kränkande 

handlingar utövade av någon annan. Beroendeställningen som barn oftast har till andra 

vuxna, gör att de blir mentalt sårbara, när de lever i miljöer där hot och förnedring är 

vanligt förekommande. 

 

Försummelse 

I det här begreppet hade skolkuratorerna 1 och 2 samma uppfattning om försummelse, det 

vill säga det är barnens grundläggande behov av vård och omsorg som de tycker är det 

centrala. Skolkurator 3 tycker att det är en innefattar mycket, men trycker på att skolan 

som myndighet försummar barn som inte får rätt stöd och hjälp inom skolan. 

Skolkuratorerna 4 och 5 kopplar det till brister i föräldrarnas omsorgsförmåga. 

Nedan visar vidden på vad skolkuratorerna lägger in i begreppet: 

 

Skolkurator 2: Att inte bli sedd, inte bli tagen på allvar, inte få sina behov tillgodosedda. 

Skolkurator 3: Det kan vara ofantligt mycket, som att vi som myndighet försummar att 

tillgodose elevens behov.   

Skolkurator 5: När man försummar ett barn har man inte klart för sig barnens behov, 

föräldraförmågan brister. Det kan vara den dagliga omsorgen av barnet! 

 

Försummelse utifrån citaten kan vara allt från brister i organisationen, till exempel att en 

lärare inte uppmärksammar när en elev behöver extra hjälp i någon form. Det är också att 

föräldrar brister i sin omsorgsförmåga i att kunna tillgodose barnets behov. 

 

Analys 

Börjesson och Wigzell (2004) menar att det finns en stor variation av handlingar när det 

gäller sexuella övergrepp, vilket stämmer med skolkuratorernas uppfattning.  De icke 

fysiska handlingarna kan innebära: blottning, verbala sexuella anspelningar etcetera. De 

fysiska sexuella handlingarna kan vara, sexuellt betonade smekningar av könsorgan, bröst 

inklusive onani på den andra personen. Detta kan vidare kopplas till vad Eriksson (1998) 

beskriver gällande sexuella övergrepp: att en vuxen utnyttjar barnets beroendeställning 

utifrån sina egna sexuella och andra behov gör detta utan att ta hänsyn till vad det innebär 

för barnet. Det kan innefatta allt från beröring med hand, ord eller främmande föremål till 

analt, oralt och genitalt samlag. 
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Det Börjesson och Wigzell, (2004) skriver angående den fysiska misshandeln, stämmer 

överens med vad skolkuratorerna anser. Författarna beskriver att den fysiska misshandeln 

innefattar till exempel: knuffar, luggar, bli slagen med eller utan tillhyggen. Det kan också 

vara en del av ett sexuellt övergrepp. Enligt Hindberg (1999) så är det fysisk misshandel 

när ett barn skadas medvetet eller brister i tillsynen gör att barnet skadar sig. 

Det skolkuratorerna uttrycker stämmer in på vad Hindberg (1999) anser angående 

kränkningar inom den psykiska misshandeln, genom att det bland annat innefattar hot, 

nedvärderingar och utestängning från familjen. Börjesson och Wigzell (2004) beskriver att 

när barnen får bevittna hot och våld, mår de psykiskt illa. Kränkningarna kan vara att 

barnet verbalt förnedras gällande utseende och begåvning. 

Hindberg (1999) anser att försummelse kan bero på att föräldrarna brister i sin 

omsorgsförmåga, när det gäller att kunna tillgodose barnens grundläggande behov, skydd 

och känslomässiga utveckling. Det stämmer överens med vad skolkuratorerna i studien 

definierar försummelse. Som några exempel vara att barnet inte har rena kläder, inte får 

tillräckligt med mat och dryck och tillsyn. Enligt Börjesson och Wigzell (2004) kan 

försummelse även innebära att barnen vistas i olämpliga miljöer där det till exempel finns 

droger och hög alkoholkonsumtion. Det som skolkurator 3 påpekar om att skolan som 

myndigheten försummar i att se barnets behov, stämmer överens med vad författarna 

skriver om att det är viktigt att skilja på skolrelaterade problem och problem som är 

relaterat till barnets sociala situation utanför skolan.  

 

Vilka faktorer påverkar skolkuratorer att avstå från att göra en anmälan till 

socialtjänsten, vid misstanke om att ett barn far illa? 

Hos skolkuratorerna finns gemensamma och skilda faktorer som påverkar om de gör en 

anmälan till socialtjänsten eller inte. Skolkurator 4 och 5 ansåg att det inte fanns någon 

faktor som skulle kunna påverka henne att inte göra en anmälan, om hon ansåg att det var 

nödvändigt. De teman som kom fram ur intervjumaterialet var psykologiska hinder och 

etnisk påverkan. 

 

Psykologiska hinder 

Skolkuratorerna 1,2 och 3 hade en gemensam faktor som påverkade deras beslut om att 

avstå från att göra en anmälan, och det var psykologiska hinder.  
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Citaten nedan belyser tveksamheten hos skolkuratorerna, trots medvetenhet om 

anmälningsskyldigheten: 

 

Skolkurator 2: Om jag anmäler till socialtjänsten så måste jag ha ganska mycket på 

fötterna, annars händer ingenting…de lägger ned ärendet. Det är det här med fakta…och 

man har bara en magkänsla. Det är klart att jag ska göra en anmälan, men jag måste 

våga lita på min magkänsla.    

Skolkurator 3: Det är självklart att man ska anmäla, men ibland kan man känna sig 

osäker…. Man jobbar med vad man tror är ”kompetenta” föräldrar som inte följer det 

man kommit överens om. Det känns besvärligt att göra en anmälan när man ändå tycker 

föräldrarna är bra. Man sitter på två stolar samtidigt…både hjälpare och 

myndighetsperson vilket gör att en anmälan blir jobbig.  

 

Det uppstår psykologiska hinder hos skolkuratorerna när de inte har konkreta fakta som 

underlag för en anmälan till socialtjänsten. De värnar om den samverkan med föräldrarna 

som man byggt upp och samtidigt finns en tvekan om föräldrarnas fullföljer det som är 

överenskommit. De vill verkligen ha en positiv syn på föräldrasamverkan, tills motsatsen 

är bevisad. 

 

Skolkurator 2 beskriver också att: 

Man känner att det är något fel, man får en oroskänsla i magen….sedan när det gått en tid    

får man bekräftelse på at de farhågor man haft stämde. 

 

Det här är en tveksamhet som påverkar alla berörda, framför allt barnet. Skolkuratorn har 

med denna tvekan, missat de konsekvenser som det får för ett enskilt barn när en anmälan 

uteblir.     

 

Entisk påverkan 

Skolkurator 3 var den enda som tog upp svårigheterna med kulturella skillnader när det 

gäller bedömningar om att en anmälan skall göras. 

  

Skolkurator 3: I själva praktiken så är det inte enkelt att anmäla. På vår skola som har 

många olika kulturer och nationaliteter, så det är inte så självklart att bedömningarna 

alltid ser likadan ut.  



  31     

 

Den etniska bakgrunden hos eleverna påverkar denna skolkurators anmälningsskyldighet, 

trots att han är väl insatt i vad den innebär. Våra svenska normer om barn och 

barnuppfostran stämmer inte alltid överens med vad människor med annan etnisk 

bakgrund tycker är rätt, vilket gör att det finns tveksamheter i anmälningsförfarandet. 

 

Analys 

De psykologiska hinder som skolkuratorerna beskriver stödjer vad Börjesson och Wigzell 

(2004) redogör för, att det kan handla om att man saknar tydligt stöd för sin osäkerhet och 

oro. Det är svårt att förbise denna osäkerhet, när tankarna kommer på att göra en anmälan. 

Börjesson och Wigzell (2004) poängterar att man bör i sina överväganden väga in vilka 

konsekvenser det blir när man inte anmäler vid misstanke om att ett barn far illa. I och 

med att barn utvecklas snabbt så kan det göra att ”vänta och se” får konsekvenser så att 

barnet kommer efter i sin utveckling. I studien av Sundell (1997) berättade rektorer på 

olika verksamheter att de fanns en ansenlig fördröjning av anmälningsförfarandet. I en 

uppföljning efter fem år var det fortfarande 43 % av barnen som fortfarande inte var kända 

hos socialtjänsten. Även i studien av Alvares, Kenny, Donohue och Carpin (2004) 

bekräftar att professionella har en oförmåga att känna igen tecken på försummelse och 

övergrepp, samt missförståelse av den lagliga anmälningsskyldighetens innebörd. 

Anmälningsskyldigheten efterlevs inte i den form som lagstiftarna hade tänkt, 14 kap, 1 § 

andra stycket SoL. Anledningar till att inte fler anmäler till socialtjänsten kan vara till 

exempel obehag att möta föräldrar etcetera. En anmälning innebär alltid en påfrestning för 

alla inblandade, men samtidigt kan man inte acceptera att ett barn inte får den hjälp den 

behöver (Börjesson & Wigzell, 2004). 

I studien gjord av Kenny (2001) visar att för lärare är den viktigaste orsaken till att avstå 

från att göra en anmälan till socialtjänsten är rädslan att göra en felaktig bedömning, och 

att känslan att socialtjänsten troligen inte hjälper familjen. Även studien av Hinson och 

Fossey (2000) bekräftas att lärare anger som främsta orsak att de inte trodde en anmälan 

skulle generera i någon förbättring för barnet eller vara meningslöst. I en studie gjord med 

skolkuratorer i Australien av Goldman och Padayach (2005) visade det sig att de oftare 

kunde ana misstänkta övergrepp än att de anmälde till berörd myndighet.  

I sitt hänsynstagande som skolkurator 3 gör i sina bedömningar motsäger vad Börjesson 

och Wigzell (2004) menar. De misstankar man får behöver inte vara bekräftade, och 

anmälaren ska inte fundera över vilka orsaker som ligger bakom. 
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I en studie av Egu och Weiss (2003) har de tittat på om det fanns etniska skillnader i 

anmälningsbenägenheten, både när det gäller läraren och barnet. Det som kom fram var att 

det inte hade fanns någon skillnad när det handlade om etniska bakgrundsfaktorer som 

grund för anmälan. Det var svårighetsgraden av övergreppen som hade en avgörande 

betydelse för om läraren gjorde en anmälan eller inte. 

 

Vilka faktorer påverkar skolkuratorer att göra en anmälan till socialtjänsten, 

när de misstänker att ett barn far illa? 

Alla fem skolkuratorerna hade flera gemensamma faktorer som påverkar dem att göra en 

anmälan till socialtjänsten. De teman som kom fram ur intervjumaterialet var: 

Anmälningsskyldigheten, informationsinhämtning, tecken och relationer. 

 

Anmälningsskyldigheten 

Alla skolkuratorerna har en klar medvetenhet om anmälningsplikten och dess innebörd.  

Citatet nedan visar på deras tolkning av anmälningsplikten: 

  

Skolkurator 4: Vid minsta misstanke om att barn far illa så ska det anmäla, punkt slut! , 

Jag ska inte tro eller ha mer belägg för att göra någonting, tror jag det här barnet inte 

har det bra…ja då är det så! 

 

Alla har klar medvetenhet om anmälningsplikten, och de gör anmälningar när de 

misstänker att ett barn far illa.  

 

Informationsinhämtning 

Alla skolkuratorerna samverkade med olika aktörer inom skolan, socialtjänsten, polis, 

barn och ungdomspsykiatrin, barnets nätverk såsom både föräldrar och kamrater när de 

behöver mer information om den aktuella eleven. Det är kompletterande information som 

bidrar till ett bättre underlag för en anmälan. 

Nedan visas ett citat som belyser vilka aktörer som bidrar med information: 

 

Skolkurator 1: Rådfrågar socialtjänsten, kollegor, handledare, rektor och 

skolsköterskan…hon är en viktig person! All information spelar roll oavsett utifrån vad 

jag vill veta, då spelar det ingen roll från vem det kommer ifrån…kompisar, föräldrar… 
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Extern och intern konsultation är viktig avseende att få råd, hjälp och information, 

specifikt kanske om det finns en tveksamhet kring den aktuella situationen i ärendet. 

Skolsköterskan är en viktig samverkans partner som skolkuratorerna har ett nära 

samarbete med. 

 

Tecken och relationer 

Alla skolkuratorerna berättar att viktiga faktorer i att göra en anmälan är delvis det som 

eleverna själva berättar för dem, eller det som deras kompisar signalerat är fel. De är 

också överens om att uppenbara signaler från eleverna är en viktig påverkans faktor om en 

anmälan kommer att göras.  

 

Skolkurator 2: Det måste framgå från dem själva att det har hänt något….jag kan inte 

lägga orden i mun på dem, de måste själva formulera händelsen.  

Skolkurator 3: Det är väldigt uppenbara tecken… som alkohol och drogproblem, men 

även fysiska och sexuella övergrepp.  

 

Det här är visar att egna berättelser och synbara tecken på att det förekommit/förekommer 

övergrepp av någon form, gör att skolkuratorerna känner säkerhet i att anmäla.   

 

Analys 

Skolkuratorernas medvetenhet om anmälningsplikten stämmer överens med innehållet i 

SoL 14 kap 1 § andra stycket, som handlar om anmälningsplikten när det finns misstanke 

om att ett barn far illa (Olsson, 2006). I studien av Bryant och Milsom (2004) visade det 

sig att skolkuratorerna till största del anmäler till socialtjänsten när de misstänker att barn 

far illa. 

Skolkuratorernas samverkan med andra aktörer är viktig för att bli säkrare i sina 

bedömningar och för att anmälan skall göras skyndsamt, detta stämmer även överens med 

vad Börjesson och Wigzell (2004) anser, att en anmälan skall göras omgående vid 

misstanke av övergrepp. Det är en svår uppgift som skall hanteras med respektfullhet för 

de inblandade individerna. För att ta ställning om en anmälan skall göras är det en bra 

hjälp att konsultera andra kollegor som har mer erfarenhet, likväl som det går att ringa 

socialtjänsten för rådgivning utan att en anmälan sker.  
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Skolkuratorernas beskrivning av hur de tolkar elevernas egna beskrivningar och tecken, 

kan kopplas till vad Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) har tagit fram 

riktlinjer för när en anmälan skall göras och som skall fungera som en plattform för 

samsynen mellan aktuella aktörer när misstanke finns om att barn far illa. De tar upp olika 

tecken/situationer på vad som skall ligga till grund för en anmälan. Vid bristande omsorg 

kan tecken till exempel vara personliga hygienen, årstidsanpassade kläder, se bilaga 3 

(Börjesson & Wigzell, 2004). I studien av O’Toole, Webster, O’Toole och Lucal (2000) 

beskriver de att lärarna anser sig vara objektiva i sina bedömningar i att ta ställning till 

kännetecken, och det stämmer överens med vilket förhållningssätt skolkuratorerna har 

gentemot eleverna. 

 

Övergripande analys 

Vårt fokus i denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar skolkuratorer i 

deras anmälningsbenägenhet till socialtjänsten, när de misstänker att barn far illa.  

I vår första frågeställning angående begreppens innebörd, finns det en gemensam grund i 

skolkuratorernas tolkning. Tre av dem uttrycker och vidareutvecklar begreppen 

försummelse och psykisk misshandel, så innebörden blir vidare. Sexuella övergrepp 

tycker alla är svårt att definiera, utifrån att det är en stor variation och bredd i vad det 

innefattar. Vid fysisk misshandel är alla fem klara över vad definitionen innebär, och 

svaren är väldigt konkreta. Det finns skillnader i svaren mellan skolkuratorerna, men 

likheterna mellan dem överväger. En tänkbar anledning kan vara, att det har med deras 

långa yrkeserfarenhet att göra, genom att alla har arbetat med människor i olika situationer 

både inom socialt arbete och sjukvård. Eftersom tidigare forskning visat att det finns 

svårigheter att tyda tecken och symtom på barn som far illa, vore det intressant att se om 

det finns skillnad på pedagogernas och skolkuratorernas bedömningar.  

I den andra och tredje frågeställningen handlar det om vilka faktorer som påverkar 

skolkuratorernas anmälningsbenägenhet. Den psykologiska faktorn har en stor påverkan 

när det handlar om att de avstår från att göra en anmälan. Två skolkuratorer anser att det 

inte finns några orsaker till att inte anmäla, när de befarar att ett barn far illa. Medans 

andra skolkuratorerna har vetskapen om att de bör anmäla vid oro för ett barn, utan att 

invänta konkreta fakta eller synbara tecken. Skolkuratorernas egna känslor gör att de 

utvecklar en tvekan vid anmälningsförfarandet vilket gör att de avstår, eftersom de inte 

upplever att de har tillräckligt belägg för en anmälan om det inte finns synbara, konkreta 
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bevis. Alla fem skolkuratorerna värnar om den samverkan med föräldrarna som de byggt 

upp, men en skolkurator betonar upplevelsen av att det är svårt med att göra en anmälan. 

Genom att han upplever sig ha rollen som hjälpare och samtidigt myndighetsperson. 

Komplexiteten blir tydlig genom att alla är medvetna om att de skall anmäla, utan att de 

först måste ha konkreta fakta. Ändå har den personliga känslan en stark inverkan, fast man 

vet att ens egna känslomässiga tolkningar inte ska vara vägledande vid ett 

anmälningsförfarande. Trots att dessa tre skolkuratorer har lång erfarenhet av socialt 

arbete och borde ha utvecklat en större säkerhet i att veta när de skall anmäla eller inte.  

 

Diskussion  

För att uppnå vårat syfte intervjuade vi fem skolkuratorer inom två olika kommuner. Vi 

anser att vårat syfte och frågeställningar har besvarats i studiens resultat och analys del. 

Studiens svaghet som vi ser är att våra frågor i intervjuguiden skulle kunna ha sett 

annorlunda ut. Frågornas utformning kunde ha fångat in mer tolkningar från 

skolkuratorerna. Respondenterna påvisar både likheter och skillnader i jämförelse med 

varandra och med tidigare forskning.  

En av kuratorerna tar upp svårigheter med kulturella skillnader i synen på barnuppfostran, 

viket gör att han väger in olika orsaker som bidrar till en tvekan vid ett 

anmälningsförfarande. Finns det underlag för att ett barns upplevelse av att bli utsatt av 

någon form av övergrepp, skiljer sig beroende på i vilken kultur man lever? Det verkar 

mer handla om ett hänsynstagande till föräldrarna på bekostnad av barnet, eller har han 

tidigare erfarenheter av att situationen har blivit mycket värre för barnet, när en anmälan 

har gjorts? För oss känns det skrämmande om någon av dessa faktorer är avgörande för ett 

barns framtid.  

BRÅ signalerar att det fortfarande kan finnas ett stort mörkertal, när det gäller 

anmälningar om att barn far illa och att det är viktigt att anmälningsskyldigheten efterlevs 

genom att det är en bra förebyggande metod. Vi som arbetar inom verksamheter där vi har 

anmälningsplikt, har ett ansvar att skydda barn i utsatta situationer. Är konsekvenserna för 

att avstå från att göra en anmälan för kraftlösa? Skulle en så kallad ”Lex Maria” vara ett 

alternativ för att fler anmälningar skall göras och att anmälningsskyldigheten skulle 

efterlevas på ett bättre sätt? 

Den största påverkande faktorn, som gör att skolkuratorerna anmäler, var 

anmälningsplikten. Alla fem är väl medvetna om vad anmälningsskyldigheten innebär, 
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trots att det finns faktorer som gör att de ibland tvekar men överlag så fullgör de sin 

anmälningsplikt. För att få en större säkerhet i sina bedömningar av hur ett barn har det, är 

det viktigt för dem med samverkan med andra professioner både inom den egna 

organisationen och externa. Där får de rådgivning och information, vilket bidrar till ett 

bättre underlag för en anmälan. Vi ser att det är viktigt att ha andra kollegor att samverka 

med, genom att en skolkurator är väldigt ensam i sin roll och att det är ett svårt och 

känsligt ämne. I vår kommande yrkesroll inom socialt arbete, speciellt om vi kommer att 

arbete inom skolan ser vi att detta kommer att vara ett prioriterat område att utveckla. För 

oss handlar det om att vi alltid bör ha levande diskussion med annan personal på 

arbetsplatsen om vad anmälningsplikten innebär, för att motverka en osäkerhet som kan 

leda till att man avstår från att göra en anmälan. 

Ytterligare en faktor som gör att skolkuratorerna anmäler handlar om tecken och 

relationer. För att kunna få vetskap från eleverna själva om hur de har det, är det viktigt 

för en skolkurator att bygga upp relationer till eleverna. Elevernas egna berättelser är en 

grund för att de kan göra en anmälan, likväl är relationerna viktiga för att kompisar skall 

kunna komma och berätta om de känner oro för någon. När skolkuratorerna upptäcker 

uppenbara tecken på att något är fel, har den naturliga följden en anmälan.  

Vi anser att det primära för skolkuratorer i deras yrkesutövning är relationer och 

förhållningssättet till eleverna. Det är viktiga aspekter för att kunna göra en anmälan. För 

att kunna tyda även uppenbara tecken, krävs att man har relevanta kunskaper för att veta 

vad man skall göra med det man ser. Att arbeta som skolkurator ställer krav på den 

enskilda individen, att man är trygg i sig själv och har en självdistans för att man är 

verktyget i sitt yrke. Vad bör då kriterierna vara för att arbeta som en skolkurator? Bör det 

finnas speciella kriterier utifrån den komplexiteten som finns inom yrket?  

Kan det vara så att våra egna krav på oss själva i att alltid göra ”rätt”, blir den spärr som 

gör att man avstår från att anmäla? Är mina egna tidigare känslomässiga erfarenheter inte 

tillräckligt bearbetade, så att jag kan ta ett professionellt beslut för att ett barn skall få den 

hjälp de behöver? Kan en möjlig orsak vara att jag värnar om relationen med föräldrarna 

framför en anmälan? Kan en annan orsak vara att få ha kvar känslan av att vara behövd? 

 

Vår slutsats i studien är att alla fem skolkuratorerna till största delen gör anmälningar. Det 

finns en klar medvetenhet om anmälningsskyldigheten, och kunskaper om att genomföra 

en anmälan. De har bra kunskaper om vad det övergripande begreppet ”barn som far illa” 

innebär. Trots detta har den individuella psykologiska faktorn stor betydelse för tre av 
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dem, när det handlar om att de avstår från att göra en anmälan. Det kan fortfarande finnas 

ett stort mörkertal, när det gäller anmälningar om att barn far illa enligt BRÅ. Det är 

viktigt att anmälningsskyldigheten uppmärksammas genom att det är en bra förebyggande 

metod. 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att gå djupare in i komplexiteten, för att 

belysa vilka faktorer som påverkar de psykologiska hindren mest. Utifrån att om en 

anmälan skall bli av, så tyder resultatet i studien på att det handlar väldigt mycket om 

individuellt mod att våga stå för det man ser, känner eller fått kännedom om.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  38     

 

Referenslista 

Alvares,K. M., Kenny, M. C., Donohue, B., och Carpin,K. M. (2004). Why are professionals 
failing to initiate mandated reprts of child maltreatment, and are there any empiri cally based 
training programs to assist professionals in the reporting process?Aggression and violent 

behavior, vol 9 nr 5 563.      

 
Brottsförebygganderådet, (2008)Fem frågor om brott till Lotta Nilsson. Hämtat 2008-03-23 
http://bra.siteseeker.se/?q=antal+barn+som+far+illa&t=simple&ls=2&d=0&d1=01 
 
Bryant, J., Milsom, A., (2005). Child Abuse Reporting by School Counselors.  Professional 

School Counseling, 10962409, Oct 2005, Vol. 9, Issue  

 
Börjesson, Å., Wigzell, K.  (2004). Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
Hämtat 2008-04-04 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A17FA575-6D57-444D-91B3-
711212ESA/2055/20041012.pdf 
 
Eriksson, M, (1998). Våga se – kunna handla. Oskarshamn: Tryckeri AB Primo.  
 
Egu,C. L. och Weiss, D. J. (2003). The Role of Race and severity of Abuse in teachers 
regognition of reporting of child abuse. Journal of Child and Family Studies. Vol 12(4), 465-

474. 
 
Goldman, J. D.G. och Padayach, U. K. (2005). Child sexual abuse reporting behaviour by 
school counsellors and their need for further education. Health Education Journal, vol. 64, no. 

4, 302-322. 

 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hindberg, B. (1999). När omsorgen sviktar. Borås: Centraltryckeriet.  
 
Hinson, J. och Fossey, R. (2000). Child Abuse: What Teachers in the ´90s Know, Think, and 
Do. Journal of Education for Students Placed at Risk. Vol 5(3), 251-266. 
 
Kenny, M.C. (2001). Child abuse reporting: Teachers percived deterrents. Child Abuse & 

Neglect. Vol 25(1), 81-92. 

 
Kenny, M. C. (2004). Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment. The 

International Journal; v28 n12, 1311-1319.  

 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Olsson, S, (2006). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 
 
O’Toole, R., Webster. S. W., O’Toole, A. W., Lucal, B. (2000). Teachers’ recognition and 
reporting of child abuse: a factorial survey.  Child Abuse and Neglect, vol. 23, no. 11.1083-

1101. 



  39     

 
Repstad, P. (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (tredje 
upplagan). Lund: Studentlittteratur.  
 
Skott, C. (red). (2004), Berättelsen praktik och teori – narrativ forskning i ett hermeneutiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
  
Skolverket. (2006) Lpo94: läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och 

fritidshemmet. Stockholm: Grafisk form: Mera text & form. 
 
Sundell, K. (1997). Child-care personnel’s failure to report child maltreatment: some Swedish 
evidence. The International Journal; v21 n1, 93-105. 

 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
 
 
 

 
... 
 
. 
  
 
 
 

 
 

 

 


