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Sammanfattning  

De professioner som arbetar med barn, det vill säga alla människor under 18-år, är enligt lag 

skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. 

Grundskolekuratorerna är en av de anmälningsskyldiga professionerna och kan komma att 

ställas inför svårigheter att tolka och agera utifrån begreppen som återfinns i lagen. Syftet med 

studien är att undersöka och analysera grundskolekuratorernas förhållningssätt till 

anmälningsplikten. Studien baseras på fem kvalitativa intervjuer, tidigare forskning på området 

samt teoretiska infallsvinklar med begreppen organisations- och yrkesprofessionalism i fokus.  

Resultaten visar sammanfattningsvis att den studerade professionen har god kunskap om lagen 

om anmälningsskyldighet och att studiens respondenter har en liknande uppfattningar om 

studiens och lagens centrala begrepp barn som far illa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
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Mats Blid. Tack för dina värdefulla åsikter och synpunkter under arbetets gång. Du har varit 

helt ovärderlig som har orkat med denna förvirrade student som vissa dagar knappt har vetat 

vad hon heter.  

Tack till mina vänner som har haft överseende med att deras vän inte har varit kontaktbar 

under de senaste två månaderna. Ni är fantastiska! 

Tack till min underbara sambo Gustaf och mina fina föräldrar som snällt och tålmodigt har 

stöttat mig och tillsammans bidragit till att jag har fått de bästa möjliga förutsättningarna för 

att genomföra detta arbete.  
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1. Inledning  

   Media har på senare år observerat ett flertal fall där skolor uppmärksammats för att de inte 

har följt lagen om anmälningsskyldighet. Ett exempel är fallet Bobby som i januari år 2006 

avled efter att ha blivit utsatt för daglig tortyr i över en månad av sin mamma och styvpappa 

(Tagesson, 2012, 8 juni). Talesmän för organisationerna Rädda Barnen och Bris medverkade i 

tidningen Aftonbladet (Essen, 2006, 22 februari) där de beskriver hur skolpersonal och annan 

personal i Bobbys omgivning borde ha reagerat och agerat tidigare och gjort en orosanmälan 

gällande barnet.  

   Alla människor har ett ansvar att uppmärksamma barn som far illa (Socialstyrelsen, 2014). 

Vissa människor är enligt svensk lagstiftning skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i 

sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialnämnden är likaså 

skyldiga att enligt lag sörja för att barn och ungdomar växer upp under trygga och bra 

förhållanden (ibid.). 

   Det sociala arbetet förekommer inom många områden och verksamheter. En av de 

verksamheter där en socionom kan arbeta inom är skolan (Hindberg, 1999). Personal som 

arbetar på skolorna runt om i Sverige upplever ibland stor oro för de barn de möter i sitt arbete 

(ibid.). Oron kan handla om exempelvis försenad utveckling, relationsproblem och 

familjekonflikter men även misstankar om misshandel, sexuella övergrepp eller drogmissbruk 

(Olsson, 2011). Skolpersonal träffar eleverna varje dag under längre tidsperioder och kan därför 

upptäcka betydande förändringar i barnets beteende som kan vara signaler för att barnet utsätts 

för övergrepp (Zellman, 1990). Skolverket belyser skolans ansvar och regelverk på deras 

hemsida (www.skolverket.se) där de framgår att personal som arbetar inom förskole- och 

skolverksamhet har en viktig uppgift gällande att upptäcka barn som far illa alternativt barn 

som riskerar att fara illa. Det är av största vikt att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn 

far illa om hen ska få möjlighet att förbättra sin livssituation (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2. Bakgrund 

År 1924 infördes de första bestämmelserna om anmälningsplikt, då i barnavårdslagen (Olsson, 

2011). I efterhand har lagtexten skärpts och kommit att omfatta fler grupper (ibid.).   Idag finner 

vi bestämmelser gällande anmälningsplikt för personal som arbetar i förskole- och 

skolverksamhet i Skollagen [SkolL] 29 kap. 13 § som vidare hänvisar till Socialtjänstlagen 

[SoL] 14 kap. 1 § (2001:453).  Trots den skärpta lagstiftningen finns ett stort mörkertal (Olsson, 

2011). Samhällets medvetenhet gällande barns utsatthet har ökat med åren och år 1989 antog 
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Sverige FN:s konvention om barns rättigheter (Olsson, 2011). Olsson (ibid.) beskriver 

ratificeringen av konventionen som betydelsefull för att klargöra barns behov och 

myndigheternas skyldighet att bevaka barns intressen. Genom ratificeringen åtog sig Sverige 

att respektera de rättigheter som anges i konventionen, bland annat genom lämpliga 

lagstiftningsinsatser (ibid.).  

   Socialstyrelsen fick år 2008 i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken gällande den 

sociala barn- och ungdomsvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). Statistiken kom att gälla 

bland annat antalet anmälningar, orsaker till anmälan och socialtjänstens handläggning av 

inkomna anmälningar. År 2011 kompletterades socialstyrelsens uppdrag i regleringsbrevet med 

det nu aktuella uppdraget gällande anmälningar. Genom den enkätundersökning som gjordes 

visade resultatet på stora variationer gällande antal barn som anmäls till socialtjänsten. De som 

anmäler i första hand är polisen, i andra hand förskola och skola och i tredje hand hälso- och 

sjukvården. Antal anmälningar av barn och unga i Sverige kan baserat av undersökningen 

skattas till cirka 140 000 anmälningar, gällande 60 000 barn och unga per år (ibid.). 

    En skolkurator ska enligt lag (SkolL, 2 kap. § 25) tillhandahållas på varje skola och är en del 

av skolans elevhälsa (www.skolverket.se). Skolkuratorn har anmälningsskyldighet och är 

därför skyldig enligt lag (14 kap. § 1 SoL) att rapportera vid misstanke om att en elev far illa.   

Sekretess för skolkurator och annan personal inom elevhälsan regleras i offentlighets- och 

sekretesslagen [OSL] 23 kap. 5 §. För skolkuratorn och annan personal inom elevhälsan gäller 

generalklausulen i OSL 10:27 som enligt Olsson (2011) bör användas med en viss försiktighet. 

Genom klausulen kan personalen inom elevhälsan kringgå sekretessen vid uppenbara fall och 

får då lämna ut känsliga uppgifter till andra myndigheter eller till skolsköterska och skolläkare 

inom den egna skolmyndigheten utan samtycke (ibid.).        

   Skolkuratorns arbetsuppgifter kan variera beroende på vilken kommun eller skola kuratorn 

arbetar inom (Akademikerförbundet SSR, u.å.). De huvudsakliga arbetsuppgifter som 

skolkuratorn har är hälsofrämjande- och förebyggande insatser, stödsamtal med enskild elev, 

handledning och konsultation till skolpersonal, flerpartssamtal (elev, förälder, lärare, nätverk) 

och samverkan mellan skolan och andra myndigheter som berör eleven (ibid.) Skolkuratorer 

kan ofta upprätthålla en långvarig relation med eleverna jämfört med annan hälso- och sjukvård 

vilket medför att eleverna kan utveckla ett förtroende för kuratorn och anförtro denne med 

information och frågor gällande övergrepp (Lambie, 2004).  
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2.1 Problemformulering 

Staffan Olsson skriver i boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (2011) att 

forskning visar att skola och förskola bara anmäler i 30-40 procent av alla anmälningspliktiga 

fall, trots att lagen kräver annat. Olsson (ibid.) menar att dålig kunskap om gällande lagstiftning 

kan vara en av anledningarna till att anmälan uteblir. Lagtexten om anmälningsplikt har skärpts 

med åren och ändå förblir de flesta anmälningar ogjorda. Författaren (ibid.) menar att ytterligare 

skärpningar av lagtexten inte skulle bidra nämnvärt till att anmälningsfrekvensen kommer att 

öka och att man istället, genom ett samarbete mellan socialtjänst och skola kan öka förståelsen 

gällande befintlig lagstiftning och på så vis få en mer likartad syn i bedömningen av när ett barn 

riskerar att fara illa.   Enligt Socialstyrelsen (2012) är begreppet barn som far illa ett 

definitionsbegrepp som bidrar till att forskningen på området är svår att genomföra. Även den 

kommunala statistiken är svår att jämföra, delvis också beroende på definitionsproblematiken 

men också på grund utav kommunernas statistiksystem som kan variera, vad som statistikförs 

samt de anmälningspliktiga professionernas skilda anmälningsrutiner (ibid.).    

   Tidigare studier (Bryant och Milsom, 2009; Alvarez et al., 2004) belyser behovet av att 

undersöka skolkuratorer som profession och deras inställning till att anmäla vid misstanke om 

att en elev far illa, då det enligt författarna finns för få studier gjorda gällande aktuellt ämne. 

Resultatet på tidigare forskning har visat att ett flertal faktorer har en avgörande roll när beslut 

fattas huruvida anmälan ska göras eller inte (ibid.).  

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syften med denna studie är att undersöka och analysera grundskolekuratorernas förståelse av 

och förhållningssätt till anmälningsplikten vid misstankar om elever som far illa. 

Studiens syfte kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

- Hur definierar grundskolekuratorerna det övergripande begreppet barn som far illa? 

- Hur ser rutinerna ut på skolan om personalen känner oro för att en elev far illa? 

- Vilka faktorer påverkar grundskolekuratorerna till att göra en anmälan alternativt avstå från att 

göra en anmälan, när de misstänker att ett barn far illa?  
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2.3 Definition av begrepp 

Denna studie innehåller tolkningsbara centrala begrepp och för att kunna skapa en förståelse 

för grundskolekuratorernas förhållningssätt till anmälningsplikten förklaras de begreppen 

nedan. 

Anmälningsplikt/anmälningsskyldighet är då du som yrkesverksam enligt lag (2001:453) är 

skyldig att anmäla missförhållanden som rör barn.  

Barn är man enligt FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 1 och Socialtjänstlagen 

(2001:453) 1 kap. 2 § om man är under 18 år. I denna studie används även begreppet elever för 

att beskriva barn med skolplikt.  

Skolkurator är en utbildad person som är en del av elevhälsan med syfte att vara en stödjande 

samtalspartner till eleverna.  Benämns i denna undersökning även som respondenter alternativt 

deltagare.  

Socialt arbete är ett arbete som fokuserar på sociala problem, dess konsekvenser och lösningar. 

Övergrepp är en olaglig handling som både kan vara fysiska och icke fysiska. Övergreppet är 

riktat mot en enskild person och utförd av en vuxen eller ett äldre barn. Det finns olika typer av 

övergrepp så som fysisk misshandel, psykisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och 

kränkningar (Rädda Barnen, u.å.).  

 

3. Kunskapsöversikt 

3.1 Internationellt kunskapsläge 

År 1999 rapporterade National center on Child Abuse and Neglect (NCCAN) nästan 3 miljoner 

fall av övergrepp mot barn i USA och mellan år 1997-1998 ökade antalet dödsfall av barn till 

följd av övergrepp med 8 %, en statistik som Kenny och McEachern (2002) menar visar på 

allvaret av detta problem i samhället. Både Bryant och Milsom (2009) samt Kenny och 

McEachern (2002) belyser i sina studier bristen av undersökningar gjorda enbart utifrån 

skolkurator som profession.  

   Förutsättningarna för att undersökningen ska uppvisa ett trovärdigt resultat är att studiens 

deltagare omfattas av samma definitioner av begreppen (Bryant, 2009). Studien; School 

Counselors and Child Abuse Reporting: A National Survey (ibid.) utgår från Cooheys (2003) 

förklaring som beskriver fysiska övergrepp då en vårdnadshavare eller annan vuxen avsiktligt 

skadar ett barn eller en tonåring. Vidare beskriver författaren (ibid.) hur sexuella övergrepp 

uppstår då en vårdnadshavare eller annan vuxen ingår någon form av sexuell aktivitet med ett 
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barn eller en tonåring. Coohey (ibid.) definierar känslomässiga-, alternativt psykiska övergrepp, 

då handlingar eller underlåtenhet av vårdnadshavare eller annan vuxen bidrar till skada på 

barnets emotionella utveckling. Dessa definitioner stämmer väl överens med definitionerna i 

Alvarez et al.’s (2004) studie; Why are professionals failing to initiate mandated reports of 

child mailtreatment, and are there any empirically based training programs to assist 

professionals in the reporting process?. Alvarez et al. (ibid.) väljer att dela in det allmänna 

begreppet övergrepp i fyra underkategorier: sexuella övergrepp, fysisk misshandel, psykisk 

misshandel och vanvård. Författaren (ibid.) finner det viktigt att sexuella övergrepp 

uppmärksammas mer i utbildningarna gällande anmälningsskyldigheten då den kategorin ofta 

uteblir från utbildningar och är mest svårdefinierad. Både Alvarez et al. (ibid.) och Bryant 

(2009) menar att tydliga definitioner av begreppen är viktigt då det ibland står oklart för de 

professionella med anmälningsskyldighet vad som ska utgöra grunden för att anmälningen ska 

genomföras 

   Alvarez et al. (2004) anser att de professionella med anmälningsplikt ofta har en felaktig bild 

av hur själva anmälan ska göras, även om de har bred kunskap gällande övergrepp mot barn. 

Resultatet av Kenny och McEacherns (2002) studie; Reporting Suspected child abuse: A pilot 

comparison of moddle ad high school counselor and principals visar att skolkuratorerna hade 

gjort fler anmälningar under sin karriär än vad rektorerna hade gjort samt att skolkuratorerna 

ansåg sig vara bättre utbildade gällande övergrepp mot barn. Resultatet från Kenny och 

McEacherns (ibid.) studie skiljer sig från Zellmans (1990) studie som visar att rektorerna gör 

fler anmälningar än andra yrkesgrupper inom skolan, inklusive skolkuratorerna. 

   Kenny och McEachern (2002) visar i sin studie att en av anledningarna till att en orosanmälan 

uteblir är för att det finns brister för anmälningsrutinerna på skolan, till exempel genom att man 

inte vet vem som är ansvarig för att anmälningen genomförs. Både Bryants (2009) och Alvarez 

et al.s (2004) studie stärker Kenny och McEacherns (2002) resultat och finner det viktigt att 

utbildningsprogrammen ger specifika riktlinjer gällande anmälan av barn som far illa samt vilka 

rättsliga krav och konsekvenser som det medför av att inte anmäla. Kalichman (1999) delar 

både Alvarez et al.s (2004) samt Kenny och McEacherns (2002) teorier och hävdar att det måste 

ske en spridning av grundläggande information som är relevant vid orosanmälan samt att det 

måste tas fram lämpliga riktlinjer och rutiner att följa då en orosanmälan ska göras. Alvarez et 

al. (2004) belyser vikten av att den anmälningspliktiga professionella i början av samtalen 

presenterar förutsättningarna för sekretessen för att hjälpa familjen att i ett senare skede förstå 

varför anmälan måste göras samt minska aggressioner och ilska hos vårdnadshavare.  Vidare 

beskriver författarna (ibid,) de vanligaste orsakerna till varför professionella med 
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anmälningsplikt avstår från att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Författarna 

(ibid.) har utgått från tidigare forskning samt aktuell litteratur på området för att kunna koppla 

orsakerna till varför en anmälan uteblir med de professionellas kunskap gällande ämnet. 

Alvarez et.al. (2004) finner att de yrkesverksamma med anmälningsplikt ofta saknar kunskap 

om de tecken och symptom som barn uppvisar när de blivit utsatta för övergrepp någonting som 

stämmer överens med Kenny och McEacherns (2002)  studie om skolkuratorer och rektorers 

anmälningsbenägenhet. Resultatet av Kenny och McEacherns (ibid.) studie visar att bristande 

kunskap och utbildning gällande anmälningsplikten är en vanlig orsak till varför en anmälan 

uteblir. Författarna (ibid.) menar att det är viktigt att yrkesverksamma får den kunskap och 

utbildning som de behöver för att kunna känna igen tecken och symptom som barn uppvisar 

om de utsätts för övergrepp och vanvård. Vidare hänvisar författarna (ibid.) till en studie 

genomförd i USA av Crenshaw och Lichtenberg (1995) som visade att endast 10 % av de 

tillfrågade kände sig väl förberedda och ha tillräckligt med kunskap för att känna igen tecken 

på övergrepp mot barn. Bryant och Milsoms (2005) studie visar att skolkuratorerna upplevde 

att deras förmåga att känna igen fysiska övergrepp var mer säker än att uppmärksamma 

sexuella- och känslomässiga övergrepp, ett resultat som styrks av Kenny och McEacherns 

(2002) studieresultat som visar att skolkuratorerna avstått från att göra en orosanmälan med 

resonemanget att det inte finns några synliga fysiska tecken eller skador på att barnet ska ha 

blivit utsatt för övergrepp. 

   Alvarez et al.s (2004) studie från USA visar att de professionella med anmälningsplikt ofta 

har en negativ syn på CPS som är USA:s svar på den svenska socialtjänsten, någonting som 

kan bli ett hinder när beslut om anmälan ska göras. Yrkesverksamma med anmälningsplikt 

riktar ofta kritik mot socialförvaltningens handläggare beträffande att de sätter barn som har 

blivit utsatta för övergrepp i riskzonen för ytterligare skada på grund av förseningar i sina 

utredningar och därmed inte uppfyller det primära målet som är att skydda barnet (Kalichman, 

1999). Kenny och McEacherns (2002) studie visar att skolkuratorerna ibland väljer att inte göra 

en orosanmälan på grund av rädsla för barnets säkerhet, ett resultat som stödjs av Alvarez et al. 

(2004) som menar att den professionella känner rädsla för att en anmälan kan leda till ytterligare 

skada för barnet och dennes familj. Alvarez et al (ibid.) finner att professionella med 

anmälningsplikt resonerar att en anmälan kan skada en redan instabil familjestruktur genom 

socialförvaltningens utredning av den bristande föräldern eller vid omplacering av barnet.  

Zellman (1992) föreslår att utbildningsprogrammen för de yrkesverksamma med 

anmälningsplikt kan bidra till att förhållandet förbättras genom att redovisa för 

socialförvaltningens arbete. Författaren (ibid.) anser att ett bättre samarbete mellan 
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professionella med anmälningsplikt och socialförvaltningen bör prioriteras och de 

professionella ska få tillgång till socialförvaltningens dokument gällande de anmälningar som 

dem har gjort, vilket bidrar till att de professionella med anmälningsplikt kan följa hur ärendet 

fortskrider 

3.2 Nationellt kunskapsläge 

   I Sverige har forskning bedrivits av ämnet ”kroppslig bestraffning mot barn” sedan 1954 

(Jansson, Långberg och Svensson, 2007). Jansson et al.s (ibid.) studie visar på positiva 

förändringar i statistiken under de senaste 50 åren då 88 % av de tillfrågade barnen uppgav att 

de aldrig hade blivit slagen av sin mamma och 87 % svarade att de aldrig hade blivit slagen av 

sin pappa. Sundells (1997) studie; Child-care personnel’s failure to report child maltratment: 

some Swedish evidence handlar om professionella med anmälningsplikt som avstår från att 

anmäla trots att de misstänker att ett barn far illa. Deltagarna för undersökningen bestod av 341 

personer som arbetar med olika typer av verksamheter för barn från tre förorter i Stockholm. 

Författaren valde att först göra enkätundersökningar och sedan intervjua de deltagare som haft 

misstankar om att ett barn farit illa eller att deltagaren gjort en anmälan. Studiens resultat visade 

att personal som arbetar med barn ofta begrundar barnets levnadsvillkor och att fyra faktorer 

påverkade huruvida en anmälan gjordes eller inte: föräldern eller barnet uppvisade ett onormalt 

beteende, barnet själv uppvisade tecken på att någonting var fel, det var rektorns skyldighet att 

göra anmälan samt att övergrepp eller försummelse berodde på missbruk i familjen vilket 

bidrog till att den vuxna blev föremål för utredningen.  

   I regeringens proposition 2002/03:53 belyses vikten av att samhällets syn på situationer och 

förhållanden som påverkar barn och ungas livsvillkor negativt överensstämmer med varandra. 

I propositionen (2002/03:53) framkommer det att regeringen ser många fördelar med att 

belysa olika situationer då barn riskerar att fara illa och skapa en samsyn för begreppen. 

Regeringen (ibid.) anser att Kommittén mot barnmisshandels beskrivning av situationer när 

barn riskerar att fara illa ska användas för att uppnå en samsyn som vidare kan användas som 

ett verktyg eller hjälpmedel för yrkesgrupper med anmälningsskyldighet. Vidare beskrivs de 

olika underkategorierna av begreppet barn som far illa som: fysiskt våld, psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkning, fysisk försummelse, psykisk försummelse samt bristande 

omsorg (ibid.). 

   Börjesson och Wigzell (2004) belyser hur somliga skolor har som rutin att rektorn skriver 

under och står bakom anmälan oavsett vem som har iakttagit det anmälda förhållandet. 

Författarna (ibid.) anser att man kan underlätta situationen för de anmälningsskyldiga om det 
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finns klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en anmälan ska göras. Den som är 

ansvarig för en verksamhet där personalen har anmälningsskyldighet bör uppmärksamma alla i 

personalen om när och hur en anmälan ska göras och det får inte finnas några tveksamheter om 

till vem personalen ska vända sig till.  Vidare beskriver författarna (ibid.) att för den 

yrkesverksamma med anmälningsskyldighet är skyldigheten att anmäla absolut och ovillkorlig 

även om uppgifterna som anmälan grundar sig i är svårbedömda och ostyrkta. Författarna (ibid,) 

menar att den professionella med anmälningsskyldighet inte har någon skyldighet att informera 

familjen innan anmälan görs men hen kan befara att barnens föräldrar blir aggressiva eller 

hotfulla när det får vetskap om anmälningen. I de fallen då risken för att den anmälde reagerar 

med aggressivitet eller hot om våld kan flera professionella skriva under anmälan, men bara om 

de personerna har iakttagit det anmälda förhållandet. 

    Börjesson och Wigzell (2004) beskriver att den anmälningsskyldige personen ibland kan 

befinna sig i en svår situation då hen känner oro för barnet men samtidigt inte vill riskera att 

”ställa till det” för barnet och dennes familj. Författarna (ibid.) menar att innan den 

professionella beslutar sig för att anmäla så vill hen oftast vara ganska säker på att en anmälan 

leder till någonting bra för barnet och dennes familj. Vidare beskriver Börjesson och Wigzell 

(ibid.) att det ibland finns en misstro mot de sociala myndigheterna på grund av att en del 

anmälningsskyldiga har dåliga erfarenheter av tidigare anmälningar, vilket kan leda till att 

anmälan uteblir. Författarna (ibid.) menar att de anmälningsskyldiga aldrig kan få några 

garantier för att en anmälan medför att livet blir bättre för det barnet som oron gäller, men att 

anmälan kan bidra till att barnet som har det svårt får bekräftelse att vuxna personer i hens 

omgivning bryr sig om det.  Börjesson och Wigzell (ibid.) menar att en utebliven anmälan kan 

bero på att den anmälningsskyldige saknar tydliga belägg för sin oro samt att hen är osäker på 

när situationen ska anses vara tillräckligt allvarlig för att göra en anmälan. Författarna (ibid.) 

anser att den anmälningsskyldige som är tveksam bör ta i beaktning vad konsekvenserna kan 

bli om hen inte anmäler samt att en anmälan får inte bli föremål för övervägandet av den 

professionella med anmälningsplikt själv utan är absolut. 

3.3 Teoretiska perspektiv 

Studiens forskningsfrågor ger inga konkreta indikationer gällande perspektiv för tolkning 

utöver de grunder som rättstillämpningen vilar på. Det finns en given referensram i den gällande 

lagtexten men då den är absolut beslutades det tidigt att hålla rättstillämpningen i bakgrunden 

av denna studie och istället genomföra analysen utifrån mer relativa perspektiv. Den profession 

som studien avser att undersöka påverkar och påverkas av många andra professioner och 
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myndigheter, någonting som bör tas i beaktning för att kunna skapa en förståelse för hur arbetet 

bedrivs av grundskolekuratorer vid misstankar om att ett barn far illa. Den empiri som har 

samlats in i denna studie kommer dock att redovisas och förklaras med hjälp av några teoretiska 

perspektiv som redovisas nedan. Yrkes- och organisationsprofessionalism är två övergripande 

teoretiska perspektiv som används för att skapa en förståelse för styrningen av det 

professionella arbetet i välfärdsorganisationer (Liljegren och Parding, 2010).   

   Begreppet professionell är en positiv benämning för yrkesverksamma där de professionella 

innehar en yrkesstolthet samt att hen utför sitt arbete effektivt och beaktar de yrkesregler som 

föreligger (Brante, 2009). Professionella är personer med en specifik utbildning som har 

rättigheter att utföra vissa arbetsuppgifter, bland annat genom att ta beslut som kan medföra 

stora konsekvenser för människors välbefinnande. De arbetsuppgifter och yrkesregler som 

medföljer den professionella måste implementeras utefter de förväntningar som finns på 

yrkesrollen för att skapa ett förtroende för professionen (ibid.).   

   Under 1980-talet gjordes genomgripande styrningsmässiga förändringar med syfte att mer 

likna den privata sektorn på grund av att den offentliga sektorn ansetts vara ineffektiv (Liljegren 

och Parding, 2010). Förändringarna i den offentliga sektorn medförde förändrade villkor för de 

välfärdsprofessionella då de offentliga verksamheterna i högre utsträckning började styras 

utifrån ekonomiska faktorer och förklaringsmodellen New Public Management (NPM). I och 

med att arbetsvillkoren för många yrkesverksamma förändrades påverkades flera aspekter av 

det professionella arbetet, bland annat hur arbetet skulle organiseras, hur verksamheten följs 

upp samt vilken typ av legitimitet verksamheten baseras på. För socionomer och andra 

professioner är evidensbasering ett nytt sätt att se på professionellt arbete där en central fråga 

handlar om att utvärdera vilken effekt olika professionella insatser har med syfte att kunna 

erbjuda de olika yrkesgruppernas klienter bästa möjliga vård. Ett flertal manualbaserade 

utvärderings- och bedömningsinstrument har implementerats i socialt arbete med syfte att 

kunna mäta insatsernas effekt, exempelvis införandet av BBIC (ibid).   

   Styrningen av det professionella arbetet är komplext och kan beskrivas utifrån två olika 

logiker; yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism (Liljegren och Parding, 2010). 

Fyra aspekter kännetecknar och skiljer de två logikerna emellan: Styrningsideal, 

styrningsverktyg, grund för kontroll och kunskapssyn. Organisationsprofessionalism omfattas 

av den organisatoriska logiken och bygger på byråkratisk kontroll för att styra verksamheten 

medan yrkesprofessionalism bygger på och drivs av professionens logik baserat på 

sammanhållning, kunskap, tillit från ledningen, ansvar samt etik via yrkesförbundet. Den 

byråkratiska legitimiteten har företräde framför professionell legitimitet då 
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organisationsprofessionalism bygger på byråkratisk kontroll av det professionella arbetet 

(ibid.).  

   Yrkesprofessionalismens baseras på kollegialitet och professionens etik där kollegialitet som 

styrningsverktyg innebär att professionen själv styr verksamheten utifrån utbildning och 

socialisation in i den egna yrkesetiken i form av normer och värderingar (Liljegren och Parding, 

2010). Kollegiala beslutsmetoder är en process mellan de professionella där beslut fattas 

gemensamt efter att de professionella övervägt sin ståndpunkt. Handlingsutrymme är en högst 

central aspekt inom professionslogiken då den professionellas arbete styrs efter organisationens 

bestämmelser beträffande handlingsutrymme och regelverk. Handlingsutrymme är nödvändigt 

för socialt arbete men det kan också medföra problem för organisationen som de professionella 

arbetar i exempelvis genom att den professionella sätter sina egna eller klientens behov framför 

organisationens någonting som skapar problem för organisationens budgetramar vilket kan 

försvåra resultatuppföljningen. Handlingsutrymmet kan även bidra till att olika 

yrkesverksamma gör olika bedömningar av klienters behov, någonting som kan medföra att det 

uppstår jämlikhets- och rättviseproblem. För att undvika problem som kan medfölja vid stort 

handlingsutrymme för professionella kan organisationen implementera regler och rutiner, vilket 

betyder att organisationen formaliserar arbetet för dem professionella (ibid.). 

    Organisationsprofessionalismen bygger på byråkratisk kontroll vilket innebär att det finns en 

tydlig hierarki, regler och rutiner för att styra verksamheten (Liljegren och Parding, 2010). Inom 

organisationsprofessionalismen är styrningsmentalitet en viktig del i processen mot ett modernt 

samhälle då människor både lär sig att kontrollera sig själva och lär sig att styras av andra. I det 

byråkratiska styrningssättet ingår det att verksamheten kontinuerligt följs upp för att 

verksamheten ska kunna se om diverse mål har uppnåtts eller inte mäts resultatet av insatserna. 

De professionellas arbete kontrolleras i efterhand och hög grad av professionell ansvarighet 

eftersträvas då yrkesutövarna ibland måste motivera sina handlingar efter att arbetet har 

kontrollerats. Inom yrkesprofessionalismen är tillit och ansvar två centrala begrepp som ligger 

till grund för kontroll av arbetet. Tillit syftar dels till att de professionella får förtroende att 

utföra arbetet utan att detta process- eller resultatmässiga behöver försvaras av de 

professionella. Ansvar inom yrkesprofessionalismen innebär att den professionella har 

förpliktelser att utföra uppdraget på ett adekvat sätt utifrån det ansvar de blivit tilldelad (ibid.). 

   I yrkes- och organisationsprofessionalism finns det skillnader i vilka typer av kunskap som är 

viktiga samtidigt som de två logikerna kan ha olika kunskapsobjekt (Liljegren och Parding 

2010).  Inom yrkesprofessionalismen är det främst tyst kunskap som är den viktigaste 

kunskapskällan. Tyst kunskap är den kunskap som den professionella har baserat på intuition 
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samt teoretiska- och praktiska erfarenheter. Kunskapssynen inom 

organisationsprofessionalismen grundas i att kunskap ska kunna utryckas både i ord och i siffror 

och det primära kunskapsobjektet är den administrativa och organisatoriska strukturen, vilket 

innebär att kunna den lagstiftning och de regler som gäller i olika typer av ärenden.  

   Det professionella arbetet kan delas in i att diagnostisera, att resonera och att åtgärda och 

bygger på två processer: sammanställning och klassificering (Abbott, 1988). 

Sammanställningsfasen består av den insamlad information baserad på den professionellas 

kunskaper beträffande regler av relevant och icke relevant fakta och är ofta ett första steg för 

den professionella att börja observera och strukturera problemet. Den professionella skapar sig 

en bild av problemet som ska lösas för att sedan matcha bilden mot professionens 

klassificeringssystem som beskrivs vara yrkesutövarens föreställning om gränserna för den 

egna professionen. Nästa steg i den professionella arbetsprocessen är en fas där yrkesutövaren 

resonerar och drar slutsatser kring de observerade problemen, en del som är mer öppen än den 

inledande och avslutande delen som beskrivs som behandlingen. Behandlingen innefattar att 

diagnosen och slutsatserna resulterar i en åtgärd baserat på olika bedömningar och är även den 

en klassificering (ibid.). 

    

4. Metod 

För att få en bred kunskap och helhetsförståelse utifrån studiens syfte och frågeställningar 

beslutades att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod (Kvale, 1997). Studiens 

empiri består av fem grundskolekuratorers intervjusvar som omfattas av hur respondenterna 

uppfattar, tycker och handlar utifrån undersökningens forskningsfrågor.  

   I denna kvalitativa forskningsintervju faller det sig naturligt i sammanhanget att använda 

hermeneutiken som vetenskaplig ansats (Kvale, 1997). Då studien syftar till att undersöka 

grundskolekuratorernas förhållningssätt till anmälningsplikten vid misstankar om barn som far 

illa samt hur deltagarna uppfattar det övergripande begreppet, bidrar den hermeneutiska 

ansatsen till att få djupare kunskap och bättre förståelse (ibid.). Förkunskap och referensramar 

beskrivs som de centrala delarna i hermeneutiken för att skapa en förståelse och genom att vara 

väl insatt i den aktuella kontexten genererar det i att textens mening enklare kommer fram vid 

analysen utifrån den hermeneutiska tolkningen (Bryman, 2011). Tolkning sker av delar av 

texten för att sedan återge delarna tillbaka till helheten då de skilda delarna är beroende av 

helheten och helheten är beroende av delarna (ibid.) 
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4.1 Insamling av skrivet material 

För att få en bra översikt över anmälningsskyldigheten, professionen skolkurator samt ämnets 

kunskapsläge har data samlats in från olika databaser.  Både Mittuniversitetets 

bibliotekskatalog MIMA och Sundsvalls stadsbibliotek (https://bibliotek.sundsvall.se/)  har 

använts vid sökning av relevant litteratur. Med hjälp av olika söksträngar har artiklar gällande 

tidigare forskning sökts bland databaserna ”ProQuest Social Science” och ”Social Services 

Abstracts”. Söksträngarna har bildats genom att använda orden: school counserlor*, reporting* 

report*, child abuse*, teacher*, sweden* i olika kombinationer. Sökmotorn Google har använts 

för att hitta rapporter om aktuellt ämne från Socialstyrelsen. Både vid sökning av litteratur och 

rapporter har sökorden: skolkurator, kurator, barn som far illa, skola, anmälningsskyldighet, 

anmälningsplikt samt orosanmälan använts i olika kombinationer.  

4.2 Urval   

Studiens deltagare har valts utifrån ett målinriktat urval för att få respondenternas svar att 

överensstämma med studiens forskningsfrågor på bästa sätt (Bryman, 2011). I den kommun 

som studien har utformats arbetar sex stycken grundskolekuratorer och för att uppnå en 

teoretisk mättnad så var målsättningen att intervjua alla sex kuratorer. Teoretisk mättnad 

uppstår då tillräcklig data har samlats in av respondenterna för att kunna besvara 

frågeställningarna och studiens syfte är uppnått (ibid.) En naturlig avgränsning skedde vid val 

av grundskolkuratorer då anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § avser barn, det 

vill säga alla människor under 18 år och därför valdes gymnasiekuratorerna medvetet bort från 

undersökningen. 

   Den första kontakten som togs med studiens respondenter skedde via e-post (bilaga 1) där det 

kort informerades om studiens syfte, de etiska aspekterna, ramarna för intervjun samt att 

mottagarna fick besluta om de ville delta i studien eller inte. Fyra av grundskolekuratorerna 

tackade Ja till att delta i studien och att medverka vid en intervju, en tackade Nej på grund av 

tidsbrist och en uteblev svar från. Deltagaren som tackade Nej till att medverka i studien fick 

erbjudande om att svara på frågorna via e-post och tackade Ja till det. Personen som svaret 

uteblev från kontaktades flertal gånger via telefon och e-post utan resultat, personen uteblev 

från studien som slutligen består av fem stycken respondenter. En andra kontakt med de fyra 

intervjupersonerna togs via e-mail där datum och tid föreslogs och bekräftades.  

Då studien inte avser att analyseras ur ett genusperspektiv kommer respondenternas kön att vara 

avidentifierade och benämnas med intervjuperson, deltagaren eller hen. Alla respondenter 

arbetar som skolkurator på fler än en grundskola med elever i årskurs förskoleklass [F]-9. 
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4.3 Datainsamling och Databearbetning 

Den primära datainsamlingen har samlats in genom kvalitativa enskilda intervjuer med fyra 

grundskolekuratorer samt en intervju som genomförts via e-mail. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebär att en intervjuguide (bilaga 2) med förberedda teman 

utformades och användes som stöd vid samtalen (Kvale, 1997). Intervjuguiden utgick från fyra 

temaområden som utformats av undersökningens syfte och frågeställningar (ibid.). Det första 

temat bestod av inledande frågor och behandlade skolkuratorernas utbildning och 

arbetssituation generellt, det andra temat handlade om den enskilda skolans rutiner vid 

misstankar om att en elev far illa, det tredje temat omfattas av begreppet barn som far illa och 

deltagarnas uppfattning av betydelsen och kunskap gällande begreppet. Intervjuguidens fjärde 

tema handlade om de faktorerna som påverkar de anmälningsskyldiga deltagarna till att göra 

eller inte göra en anmälan vid misstankar om en elev far illa. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer gavs intervjupersonerna stor frihet att själva utforma svaren och 

intervjuprocessen blev flexibel (Bryman, 2011). Under intervjuerna användes en diktafon som 

spelade och registrerade samtalen med deltagarna. Respondenterna fick själva välja vart 

intervjun skulle genomföras och alla intervjuer skedde på deltagarnas kontor vilket medförde 

att respondenterna upplevdes bekväma i situationen (ibid.).  

   När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dem noggrant då det både fanns 

intresse av vad deltagarna sa och hur dem sa det (Bryman, 2011). En detaljerad utskrift av 

samtalen gjordes om från talspråk till skriftspråk genom att suckar, pauser, känslomässiga 

uttryck, betoningar och skratt förtydligades. Då syftet inte var att göra en diskursanalys valdes 

utfyllnadsord och liknande bort då det inte ansågs vara relevant för ändamålet (ibid.). För att 

inte missa viktiga detaljer vid samtalen så har inspelningarna lyssnats igenom ett flertal gånger 

(Kvale, 1997).  

   Vid de tillfällen under inspelningarna då deltagarna har uppgett skolans eller kommunens 

namn har det ersatts med kommunen eller skolan till skydd för deltagarens integritet då det inte 

ska gå att koppla svaret till den aktuella deltagaren eller dennes skola. Om deltagaren har nämnt 

kön på eleverna har det ersatts med eleven eller hen då ingen ska kunna koppla en specifik 

händelse till någon elev. Respondenternas namn har ersatts med skolkurator 1, skolkurator 2 

till och med 5 för att avidentifiera dessa.  
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4.4 Analysmetod 

Intervjumaterialet har organiserats och genomarbetas med hjälp av meningskoncentrering och 

tematisering för att få en så bra helhetsbild av studien som möjligt (Kvale, 1997). 

Meningskoncentreringen skedde genom att meningar och fraser som är relevant för 

frågeställningarna, det vill säga meningsbärande enheter, valdes ut.  Syftet med dem 

meningsbärande enheterna är att korta ned texten medan innehållet består. Nästa steg var att 

utforma teman som kännetecknar en naturlig meningsenhet för att sedan tolka och förstå 

intervjupersonens svar och tematisera hens uttalanden utifrån personens synvinkel. När 

analysen av undersökningen ska presenteras kommer de teman som framkommit av 

materialbearbetningen att användas som rubriker. Det empiriska materialet, det vill säga 

intervjutexterna, kommer därefter att analyseras utifrån de teoretiska perspektiven och tidigare 

forskning. Det faller sig därför naturligt att analystemat utgår från empirinära förhållningssättet. 

Det empirinära förhållningssättet handlar om att hämta teman från det empiriska materialet och 

som sedan exemplifieras genom citat från informanterna som framkommit vid intervjuerna 

(ibid.).  

4.5 Validitet och Reliabilitet  

Validiteten i denna kvalitativa undersökning kan mätas genom att fokusera på om metoden 

undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale, 1997). För att säkra studiens validitet har 

handledaren läst igenom intervjuguiden och bidragit med åsikter och kommentarer gällande 

utformningen av intervjuguidens frågor. Undersökningens respondenter har framfört om någon 

av frågorna varit otydliga och därefter fått en likartad förklaring. För att studien ska resultera i 

hög validitet är uppsatsen så välskriven som möjligt med genomtänkta argument som är 

hållbara, välgrundade, försvarbara och övertygande (ibid.).  

   Reliabilitet i den kvalitativa studien visar sig i forskningsresultatet konsistens och kan 

påverkas under intervjuundersökningens alla delar (Kvale, 1997). Då det inte finns några 

bestämda kriterier för att bedöma intervjuns kvalitet har fokus legat på att noggrant utforma 

intervjuns syfte och innehåll så att kvaliteten kan bedömas utifrån detta. För att öka studiens 

reliabilitet så har det eftersträvats att forma intervjufrågorna tydligt i förhållande till ämnet, att 

intervjuerna genomfördes utan ledande frågor för att öka tillförlitligheten samt att 

professionella som är relevant för frågeställningarna valdes ut att medverka för att öka 

trovärdigheten (ibid.). Studiens respondenter behandlades på samma sätt, de fick samma 

uppgifter om studien, samma frågor samt att alla intervjuer genomfördes på deltagarens 

arbetsplats någonting som bidragit till att studien har hög grad av likhet. Då intervjuerna 
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genomfördes på deltagarnas vardagliga arbetsplats upplevdes samtliga som avslappnade och 

bekväma vilket medför att studiens reliabilitet ökar (Halvorsen, 1992).  

   Både studiens validitet och reliabilitet kan påverkas av förekommande faktorer under studiens 

gång, bland annat genom att jag är oerfaren som forskare då detta är min första genomförda 

undersökning (Kvale, 1997). Det är svårt att uppnå hög reliabilitet i en kvalitativ studie då ålder, 

kön och etnisk bakgrund är några av faktorerna som kan påverka intervjuns samspel mellan två 

personer. Även deltagarens privatliv påverkar intervjusvaren då respondentens grad av stress 

och dagsform kan ha effekt på svarens utformning. Studiens validitet kan ha påverkats av val 

av ämne och formuleringen av intervjufrågor då respondenterna ibland upplever ämnet som 

känsligt vilket medför att de inte svarar ärligt (ibid.).  

4.6 Etiska överväganden 

När det första mailet skickades ut till tänkbara deltagare av studien informerades de om studiens 

grundläggande syfte samt att de personer som är direkt inblandade i studien kom att skyddas av 

grundläggande etiska frågor gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman, 2011). De frågor som har ställts under intervjuerna har enbart berört deltagarnas 

yrkesroll och utifrån deras professionella perspektiv. Inga frågor gällande deras personliga 

åsikter eller privatliv har ställts, dels för att det inte är relevant för studien och dels för att inte 

inkräkta i deltagarnas privatliv (ibid.). 

   Bryman (2011) beskriver fyra etiska aspekter som har beaktas med syfte att skydda studiens 

deltagare under perioden då C-uppsatsen skrivits: 

- Informationskravet: Vid den första kontakten med studiens respondenter presenterades studiens 

syfte och intervjuns ändamål.  De tänkbara deltagarna fick en presentation av mig samt 

information om ramarna för intervjun så som tidsåtgång och inspelningskrav. 

- Samtyckeskravet: Deltagarna fick vid den första kontakten bestämma om de ville medverka 

eller inte. De personer som tackade Ja till att delta i studien godkände i samma stund att 

inspelningarna skulle spelas in, någonting de även fick information om. 

- Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter gällande deltagare, skola, kommun och insamlad data är 

avidentifierade och har under uppsatsperioden behandlats konfidentiellt. När studien är 

sammanställd och godkänd kommer allt intervjumaterial att förstöras.  

- Nyttjandekravet: Den information och de uppgifter som samlats in från deltagarna har enbart 

använts till denna studie i utbildningssyfte. 
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5. Resultat och Analys 

Undersökningens resultat kommer att presenteras och analyseras utifrån de tidigare 

presenterade teman som är baserade på frågeställningarna. Alla intervjuer genomfördes under 

december månad 2016. I slutet av varje tema kommer intervjumaterialet att kommenteras och 

analyseras utifrån tidigare forskning och de teoretiska infallsvinklarna. 

5.1 Presentation av respondenter 

Alla respondenter arbetar inom samma kommun med elever klass F-9 inklusive särskolan. 

Samtliga skolkuratorer är ansvarig för ett skolområde vardera som innefattar olika många 

skolor, allt från två skolor till sex skolor där elevantalet varierar. Alla skolkuratorer är 

utbildade socionomer och majoriteten av respondenterna har även kompletterat sin 

socionomexamen med flertalet högskolekurser.  

5.2 Rutinerna på skolan om personalen känner oro för att en elev far illa 

Rutinerna på grundskolorna i kommunen liknar varandra på ett flertal sätt. De teman som 

framkom av intervjumaterialet var: Vem skriver och vem är ansvarig för orosanmälan, de 

anmälningspliktiga fallen uppdagas samt respondenternas ansvar.  

 

5.2.1 Vem skriver och vem är ansvarig för orosanmälan  

Samtliga skolkuratorer uppgav att det vanligtvis är de själva som skriver orosanmälan men att 

rektorn är med och skriver under anmälan innan den skickas in till socialtjänsten. Tre av 

respondenterna beskrev att även om de skrev anmälan kunde de ibland medvetet välja att inte 

stå som medanmälare på orosanmälan på grund av att de inte ville förstöra relationen till eleven 

eller dennes vårdnadshavare. Två av skolkuratorerna uppmärksammade att alla som arbetar på 

skolan har anmälningsplikt så vem som helst kan göra orosanmälan men att rutinerna på skolan 

medför att skolkuratorn, skolsköterskan eller rektorn skriver anmälan. Samma två respondenter 

belyste också att oavsett vem som skriver anmälan så är det rektorn som har det yttersta ansvaret 

över en orosanmälan. En anledning till varför orosanmälan ska gå via skolkuratorn är enligt 

respondenterna för att skolan ska kunna redovisa hur många orosanmälningar de gör 

sammanlagt.  

 

5.2.2 De anmälningspliktiga fallen uppdagas 

   De fallen som behöver anmälas uppmärksammas enligt respondenterna på olika sätt. Samtliga 

grundskolor i kommunen har ett Elevhälsoteam [EHT] som består av skolkuratorn, 
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skolsköterskan, rektor och pedagoger som tillsammans diskuterar fram möjligheter och 

lösningar för dem elever som har behov av stöd eller hjälp. Under EHT mötena kan gruppen 

diskutera elevärendet och besluta att det skall göras en orosanmälan till socialtjänsten. Fyra av 

respondenterna uppgav att övrig personal i skolan ofta brukar konsultera med dem huruvida en 

anmälan bör upprättas eller inte.  

Tre av respondenterna belyste vikten av att komma ihåg att de som skolkuratorer inte ska 

utreda och avgöra om övergreppet har inträffat eller inte utan deras ansvar är att anmäla en 

oro. När anmälan är gjord så är det upp till socialtjänstens handläggare att utreda vad som 

har skett och ansvaret ligger då hos socialsekreteraren.  

 

5.2.3 Respondenternas ansvar  

Samtliga respondenter uppgav att de inte kände någon press i de fall de konsulterade annan 

personal i ärenden alternativt beslutade huruvida en orosanmälan skulle göras eller inte.  

Skolkurator 1: Är jag minsta osäker så konsulterar jag ju liksom elevhälsan eller 

rektorn. Jag behöver aldrig känna att jag står ensam i att behöva göra den 

bedömningen om jag är minsta osäker. 

Skolkurator 3: Jag har både skolan och framförallt rektorn i ryggen. Rektorn litar på 

mig till 110 procent skulle jag vilja säga. 

Alla fem skolkuratorer upplevde att rutinerna för deras egen del gällande orosanmälningar är 

tydliga men att för övrig personal upplevs det inte alls lika tydligt. Respondenterna grundar det 

i att personalen ofta kommer till dem och konsulterar då kuratorn har en annan utbildning på 

det området och personalen själva vet inte om misstankarna är tillräckliga för att en 

orosanmälan ska upprättas eller inte. 

 

Alvarez et al. (2004) anser att de professionella med anmälningsplikt ofta har en felaktig bild 

av hur själva anmälan ska göras, någonting som inte överensstämmer med respondenternas svar 

då de uppgav att de både vet hur anmälan skrivs samt hur rutinerna på skolan ser ut. Samtliga 

skolkuratorer beskrev hur de själva i den mån det går alltid skriver orosanmälningar till 

socialtjänsten samtidigt som rektorn skriver under som yttersta ansvarig, ett resultat som 

stämmer överens med Kenny och McEacherns (2002)  och Zellmans (1990) studie. Resultatet 

skiljer sig avsevärt från Alvarez et al.s (2002) studie som visade att rektorerna gör fler 

anmälningar än andra yrkesgrupper inom skolan, inklusive skolkuratorerna. De undersökta 

skolornas rutiner vid en orosanmälan stämmer överens med Börjesson och Wigzells (2004) 
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handledning som belyser att många skolor har som rutin att rektorn skriver under anmälan 

oavsett vem som har iakttagit det anmälda förhållandet.  

   Kalichman (1999) och Börjesson och Wigzell (2004) belyser vikten av att det professionella 

med anmälningsskyldighet har förhållningssättet att de gör en anmälan och sedan låter 

socialförvaltningen utreda och avgöra om övergreppet har inträffat eller inte, istället för att 

själva utreda om händelsen har inträffat. Detta stämmer överens med intervjuernas resultat där 

majoriteten av respondenterna belyser samma förhållningssätt.  

   Respondenterna uppgav att de kände tillit och ansvar från skolans huvudman, vilket stärker 

logiken om yrkesprofessionalism.  När övrig skolpersonal konsulterar med skolkuratorn 

upplever respondenterna att de har den kunskap som professionen kräver för att ett beslut om 

anmälan ska kunna fattas. I och med att skolan är ett målstyrt system så formaliserar skolan 

tillsammans med kommunen arbetet för skolkuratorerna genom att implementera rutiner och 

regelverk gällande orosanmälningar till socialtjänsten. Trotts detta upplever skolkuratorerna ett 

förtroende från organisationsnivån så att deras arbete inrymmer stort handlingsutrymme.  

5.3 Begreppet barn som far illa 

Alla fem skolkuratorerna var överens om att begreppet barn som far illa är väldigt brett och 

tolkningsbart. De teman som kom fram av intervjumaterialet var: respondenternas definition av 

begreppet, svårigheter med begreppet, elevernas uppvisande av tecken och symptom samt 

enklaste respektive svåraste typen av övergrepp att upptäcka. 

 

5.3.1 Respondenternas definition av begreppet 

Samtliga kuratorer belyste att ett barn kan fara illa både på grund av föräldrarnas förmåga att 

tillgodose barnets behov eller på grund av elevens eget beteende. Fyra av kuratorerna beskrev 

situationer när barn kan fara illa på ett sätt som kan liknas med Socialstyrelsens (Börjesson och 

Wigzell, 2010) indelning av begreppet i olika typer av underbegrepp; fysiskt våld, psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, försummelse och kränkningar.  

Följande citat visar på begreppets vidd: 

Skolkurator 1: Jag tänker att det handlar om barn som dels från dom värsta bitarna 

med våld, övergrepp och liksom direkta brott så, men också eget beteende, oro för 

missbruk eller att man har svårigheter, kriminalitet och sånt till också kanske mindre 

saker, vårdnadstvister som går ut över barnen. Missbruk eller psykisk ohälsa hos 

någon i familjen. Mycket konflikter hemma eller föräldrar som har svårt att sätta 

gränser. 
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5.3.2 Svårigheter med begreppet 

Samtliga skolkuratorer uppgav att de inte upplever några direkta svårigheter med begreppet 

barn som far illa samtidigt som tre av skolkuratorerna beskrev att de upplever svårigheter med 

att avgöra vart gränsen går för när barnet far illa och när oron är tillräckligt stark. Tre av 

skolkuratorerna belyser även problematiken av att begreppet definieras olika beroende på vem 

man frågar. Citatet nedan redovisar problematiken av att begreppet är tolkningsbart: 

Skolkurator 4: Det är en svår avvägning om vart gränsen går för när barnet verkligen 

far illa. Det du och jag kan tycka är att fara illa kanske inte är det egentligen. Vi utgår 

ju alla från vad vi själva har för bakgrund och referenser. Det vi skulle uppfatta som 

omsorgssvikt utifrån vår världsbild kanske i lagens och barnkonventionens mening 

inte alls är det.  

 

 

5.3.3 Elevernas uppvisande av tecken och symptom 

Samtliga respondenter ansåg att de har tillräckligt med kunskap gällande de olika typerna av 

övergrepp (Fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse och kränkningar) 

medan det bara var två skolkuratorer som upplevde att de har tillräckligt med kunskap för att 

känna igen de tecken och symptom som barn uppvisar då det blivit utsatta för olika typer av 

övergrepp. Tre av respondenterna uppgav att de behövde påfyllning med kunskap samt att de 

upplevde svårigheter då barn kan uppvisa olika tecken och symptom om de har blivit utsatta 

för övergrepp.  

Skolkurator 1: Jag tänker att ett barn kan uppvisa olika tecken, man kanske kan se att 

det är något som inte stämmer men att det ibland kan vara svårt att veta vad det är. 

Det finns inga riktiga studieexempel så att alla som blir utnyttjade sexuellt agerar 

såhär eller att alla som har blivit misshandlade dom är såhär liksom, det är så 

individuellt kanske utifrån hur man har stöd i övrigt, vad man har varit med om och 

hur man i sin egen person kan hantera det man har varit med om.  

En av respondenterna belyser svårigheten för skolkuratorn att upptäcka när barnet far illa om 

hen inte kommer i direkt kontakt med eleven eller får höra om elevens situation på exempelvis 

EHT-möten. Följande citat belyser svårigheterna i att uppdaga övergrepp mot barn: 

Skolkurator 5: Ett ansikte utåt kan vara hur positivt och glatt som helst men vi vet ju 

liksom inte vad som är bakom själva ansiktet.  
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5.3.4 Enklaste respektive svåraste typen av övergrepp att upptäcka  

Skolkuratorerna var väldigt oense om vilket övergrepp som är enklast respektive svårast att 

uppdaga. Skolkurator 1, 3 och 4 ansåg att sexuella övergrepp är det svåraste att upptäcka medan 

skolkurator 2 tyckte att det är en av de enklaste formerna av övergrepp att uppdaga. 

Skolkurator 2: Tjejer som har varit utsatta för sexuella övergrepp brukar jag också 

känna igen, utifrån att jag får en känsla... alltså jag kan vara ganska fysisk med elever, 

men inte med dom. 

Fyra av respondenterna uppgav att försummelse och kränkningar är en av de enklaste formerna 

av övergrepp att känna igen då elevens hemsituation och relation till familjemedlemmarna ofta 

kommer på tal vid samtal. En av skolkuratorerna uppgav även de barnen som inte lever i total 

katastrof utan som går under ganska långvarig med lågfrekvent psykisk press, exempelvis 

långdragna skilsmässor, som enkel att känna igen då de eleverna får ett ganska typiskt 

utagerande. En av deltagarna anger psykisk misshandel som den svåraste typen av övergrepp 

att uppdaga då det är osynligt och svårt att komma åt  

Skolkurator 3: det enklaste är nog om man tittar på föräldraförmågan, hur man som 

elev beskriver sin relation till föräldrarna och vad dom får för uppbackning där eller 

inte, det är ju det enklaste för man kommer alltid in på det området när man börjar 

kartlägga liksom.  

Skolkurator 1, 3 och 4 var överens om att det kan ta lång tid innan barnet som blivit utsatt för 

sexuella övergrepp känner så pass stort förtroende för den vuxna att barnet väljer att berätta om 

händelsen.  

Skolkurator 1: Jag tycker att dom sexuella övergreppen är dom svåraste för att det 

ofta är så på något sätt skambelagt generellt i samhället att många barn inte vill 

berätta. 

 

Samtliga respondenter hade en likartad syn på definitionen av begreppet barn som far illa. I 

regeringens proposition 2002/03:53 belyses vikten av att samhällets syn på situationer och 

förhållanden som påverkar barn och ungas livsvillkor negativt överensstämmer med varandra. 

Grundskolekuratorerna ansåg inte att begreppet är svårdefinierat men däremot upplevde några 

av respondenterna svårigheter med att avgöra vart gränsen går för när barnet far illa och när 

oron är tillräckligt stark. Både Kenny och McEachern (2002) och Börjesson och Wigzell (2004) 

belyser denna problematik och menar att en vanlig orsak till varför en orosanmälan uteblir är 

på grund av att den anmälningsskyldiga saknar tydliga belägg för sin oro samt att hen är osäker 

på när situationen anses vara tillräckligt allvarlig för att upprätta en anmälan. Studiens samtliga 
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respondenter upplevde att de har god kunskap om de olika typerna av övergrepp som barn kan 

bli utsatta för men att deras kunskap gällande att känna igen de tecken och symptom som 

eleverna uppvisar om de blivit utsatta för övergrepp inte är lika bra. Respondenternas svar 

överensstämmer med Alvarez et al.s (2004) och Kenny och McEacherns (2002) studieresultat 

som visar på ett samband mellan anmälningsskyldiga professioners kunskap om de tecken och 

symtom som barn uppvisar om de blivit utsatta för övergrepp och uteblivna orosanmälningar. 

Majoriteterna av respondenterna upplevde ändå att de känner sig väl förberedda vid mötet med 

barn som blivit utsatta för övergrepp, någonting som inte stämmer överens med Lichtenbergs 

(1995) undersökning som visade att enbart 10 % av respondenterna kände sig väl förberedda 

och ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att känna igen tecken på övergrepp mot barn.  

   Majoriteten av respondenterna upplevde att sexuella övergrepp är den typ av övergrepp som 

är svårast att uppdaga då ämnet i sig är tabubelagt. Studiens resultat stärks av Bryant och 

Milsoms (2005) studie som visar att skolkuratorerna upplever sexuella övergrepp som det 

svåraste övergreppet att identifiera. Bryant och Milsoms (ibid.) studieresultat visade även att 

skolkuratorerna upplevde fysiska övergrepp då barnet uppvisar tydliga fysiska tecken, som den 

enklaste typen av övergrepp att känna igen. Det resultatet skiljer sig från denna studies resultat 

då majoriteten av skolkuratorerna upplevde att försummelse och kränkningar är enklast att 

identifiera då elevens hemsituation och relation till familjemedlemmarna ofta kommer på tal 

vid samtal.  

   Studiens deltagare upplevde att de identifierade barn som far illa med hjälp av tyst kunskap. 

Skolkuratorernas intuition samt deras teoretiska- och praktiska erfarenheter medför att de 

enklare kan uppmärksamma elever som har blivit utsatta för olika typer av övergrepp. Den tysta 

kunskapen bidrar även till att underlätta skolkuratorernas arbete i anmälningsprocessen.  

   Skolkuratorns arbetsuppgift gällande att anmäla misstankar om att eleven far illa bygger på 

två processer: sammanställning och klassificering och delas in i att diagnostisera, att resonera 

och att åtgärda. Genom att skolkuratorn börjar att observera och strukturera problemet, det vill 

säga elevens mående, påbörjas även sammanställningsfasen. Skolkuratorn använder sig av 

insamlad relevant information utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter för att veta om hen 

ska gå vidare med problemet. Om skolkuratorn upplever oro för att eleven far illa måste hen 

resonera och dra slutsatser kring det observerade problemet. Problembilden måste jämföras med 

professionens klassificeringssystem så att skolkuratorn vet sitt ansvar och vad som ska göras i 

det aktuella ärendet. Skolkuratorns bedömning resulterar i en slutsats vilket leder till en åtgärd 

som också baseras utifrån professionens klassificering. Beslutet kan exempelvis vara att göra 
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en orosanmälan, att inte göra en orosanmälan eller att vänta tills EHT-möte och diskutera 

ärendet i gruppen. 

5.4 Faktorer som påverkar att upprätta/avstå från att göra en orosanmälan  

Hos skolkuratorerna finns både gemensamma och skilda faktorer som påverkar huruvida de 

beslutar att upprätthålla en orosanmälan till socialtjänsten eller inte.  

 

5.4.1 Faktorer som påverkar respondenterna till att göra en orosanmälan  

Skolkurator 1,3 och 4 ansåg att beslutet om att upprätthålla en orosanmälan vanligtvis baseras 

på det som framkommer vid samtal med eleven. Skolkurator 1 beskrev även hur hen beaktar 

graden av oro som hen känner för eleven samt vilka konsekvenser det kan leda till på sikt för 

barnet om orosanmälningen uteblir. När skolkurator 3 överväger att göra en orosanmälan kollar 

hen på hur kontakten med elevens föräldrar ser ut samt om det är aktiva och engagerade 

föräldrar. Majoriteten av respondenterna menar att faktorer i skolan, hur det fungerar för eleven 

i skolan och närvaron i skolan är också viktiga aspekter att beakta vid beslut om orosanmälan. 

Majoriteten av respondenterna beskrev att frånvarande elever är en av de vanligaste orsakerna 

till att en orosanmälan görs.  

Skolkurator 2 beskriver hur hen brukar informera eleverna om sin tystnadsplikt och om när 

hens anmälningsskyldighet träder in utifrån följande resonemang: 

Skolkurator 2: Jag jobbar ju inte med att få förövare dömda utan jag jobbar ju med 

att få offer att må lite bättre. Att om dom inte pratar om det då behöver inte jag anmäla, 

så då kan man jobba med dom känslorna som uppstår av ett övergrepp. 

 

5.4.2 Faktorer som påverkar respondenterna till att inte göra en orosanmälan  

Samtliga respondenter svarade eftertänksamt gällande vilka faktorer som påverkar dem till att 

inte göra en orosanmälan. Skolkurator 1 ansåg att om man har en dialog med föräldrarna 

gällande barnet och uppmanar dem att själva söka hjälp och stöd av socialtjänsten så behöver 

inte alltid en orosanmälan aktualiseras. Hen menar att det kräver att man då har en fortsatt 

kontakt med eleven och föräldrarna för att kontrollera att kontakten med socialtjänsten har 

upprättats. Skolkurator 3 är inne på samma område som Skolkurator 1 är och de båda upplever 

svårigheter med anmälningsskyldigheten utifrån ett etiskt perspektiv. Skolkurator 3 som 

tidigare har arbetat på socialtjänsten upplevde en frustration när bland annat skolan inte vågade 

anmäla medan nu när hen jobbar inom skolans värld förstår varför:  
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Skolkurator 3: man har samtal med elever och vissa kommer man väldigt nära, liksom 

att man träffar dom väldigt ofta och blir involverad i elevens liv också hamnar man 

där själv faktiskt, för man inser att så himla lätt och anmäla är det inte alltid. 

Två av skolkuratorerna belyser problematiken när eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna och 

barnet endast far illa i det ena boendet. När sådana situationer uppstår beskriver Skolkurator 4 

hur hen kan avvakta med att göra en anmälan tills barnet befinner sig hos den andre föräldern 

förutsatt att barnets liv inte riskerar att utsättas för fara. Skolkurator 1 upplever etiska 

svårigheter då den ena föräldern signalerar oro för när barnet bor hos den andra föräldern. Den 

föräldern utan svårigheter vill ibland ha garantier för att läget för barnet inte förvärras då en 

orosanmälan upprättas. Skolkurator 1 beskrev även de situationer när eleven vädjar om att 

anmälningen ska utebli på grund av att en orosanmälan troligtvis leder till mer våld i hemmet, 

som etiskt jobbiga. 

Skolkurator 1: Man känner att det här barnet ska ändå gå hem i den här miljön medan 

jag som har ställt till det på något sätt, inte ska göra det liksom, det tycker jag kan 

vara otroligt svåra situationer.  

Skolkurator 2 har vid enstaka fall avstått från att göra en orosanmälan efter konsultation med 

socialtjänsten och de gemensamt kommit fram till att orsakerna är för diffusa för att en anmälan 

ska kunna upprättas.  Skolkurator 2 upplever inga svårigheter med anmälningsskyldigheten 

med följande resonemang: 

Skolkurator 2: Jag ser att socialtjänsten det är ju en samarbetspartner och det är en 

möjlighet i mycket större utsträckning än vad det skulle kunna vara någon form av 

straff.  

Två av respondenterna uppgav att de vid enstaka tillfällen valt att avvakta och inte göra en 

orosanmälan men att oron blivit starkare och en anmälan då har gjorts. Kuratorerna beskrev hur 

de i efterhand hade insett att en anmälan borde ha gjorts i ett tidigare skede. En av deltagarna 

uppger att hen troligtvis aldrig har valt att inte göra en anmälan, hen är dock inte säker. Två av 

skolkuratorerna uppgav att de en gång valt att avvakta och avstå från att göra en anmälan men 

att de då inte hade samma befogade oro som annan personal på skolan samt att eleven var under 

uppsikt. Då situationen upplevdes som förbättrad behövdes ingen orosanmälan aktualiseras.  

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att beslutet om att upprätthålla en orosanmälan vanligtvis 

baseras på det som framkommer vid samtal med eleven och/eller föräldrarna, någonting som 

delvis stämmer överens med två av de fyra faktorer som Sundells (1997) studie redovisar för. 
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Skolkuratorerna valde även att belysa elevens närvaro och situation i skolan som faktorer som 

inverkar på anmälningsbeslutet.  

Tidigare forskning (Börjesson och Wigzell, 2005, Alvarez et al, 2004) visar att de vanligaste 

orsakerna till att en orosanmälan uteblir är: otillräcklig kunskap om ämnet, skolkuratorernas 

negativa syn på socialtjänstens arbete samt rädsla för att förvärra barnet situation. Samtliga 

respondenter i den här studien hade olika svar och två av svaren stämde överens med den 

tidigare forskningen. Även Kenny och McEacherns (2002) studieresultat visar att skolkuratorer 

ibland väljer att inte göra en orosanmälan på grund av rädsla för barnets säkerhet. De andra 

respondenternas svar gällande de vanligaste orsakerna till att en orosanmälan uteblir var om 

eleven och föräldrarna själva valde att söka hjälp från socialtjänsten samt om 

anmälningsorsaken var för otydlig. 

   Skolans styrningsideal och styrningsverktyg liknar organisationsprofessionalismen då det 

finns en tydlig hierarki där regeringen, kommunen och skolorna har regelverk och rutiner som 

grundas i vad den högre makthavaren har beslutat. Samtidigt som skolkuratorprofessionens 

handlingsutrymme begränsas utifrån de lagar, rutiner och regler som följer med yrket bygger 

yrkesprofessionalismen på professionens etik där kollegialitet används som ett 

styrningsverktyg. Även om inte det är professionen själv som styr verksamheten så används 

delvis kollegiala beslutsmetoder då skolkuratorn beslutar om huruvida en orosanmälan ska 

upprätthållas eller inte. Ibland tar skolkuratorerna beslut själva i frågan men ibland fattas beslut 

gemensamt efter att de professionella övervägt sin ståndpunkt.  

 

6. Diskussion 

Min ambition var att skapa en förståelse för grundskolekuratorernas arbete när de misstänker 

att en elev på skolan far illa. I och med att jag genomförde 15 veckors fältförlagd utbildning 

med en kurator på en grundskola i kommunen fick jag god kunskap om skolkuratorns 

arbetsuppgifter och hur hen samverkar med andra professioner.  Under studiens och analysens 

gång ökade min förståelse och kunskap gällande kuratorernas arbete med elever där misstanke 

om övergrepp finns. 

   Resultaten av denna studie visar att grundskolekuratorerna i den aktuella kommunen 

definierar begreppet barn som far illa och tolkar lagtexten någorlunda lika. Respondenternas 

beskrivningar av begreppet är omfattande och tyder på en noggrannhet för att inte missa någon 

problematik eller någon typ av övergrepp. Alla definitioner av begreppet faller under 

kategorierna fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar och försummelse. 
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Skolkuratorerna uppvisar en förståelse för begreppet barn som far illa och vilka personer som 

omfattas av begreppet även om det är synnerligen brett och tolkningsbart.    

   Efter att ha analyserat intervjuerna kan jag konstatera att skolkuratorernas arbete är komplext 

och omfattas av lagar, regelverk, rutiner vilket medför att deras handlingsutrymme blir 

begränsat. Denna studie avser att undersöka skolkuratorernas förhållningssätt till 

anmälningsskyldigheten som är en lagstadgad skyldighet vilket medför att respondenternas 

handlingsutrymme blir ännu mer begränsat medan lagen är tolkningsbar. Samtliga 

skolkuratorer är väl medvetna om sin anmälningsskyldighet och vad den innebär. Däremot 

upplever majoriteten av respondenterna svårigheter att avgöra vart gränsen går för när barnet 

far illa och när oron är tillräckligt stark för att upprätta en orosanmälan. Respondenterna anser 

dock inte att det är ett problem i den utsträckningen att det uppstår tveksamheter angående 

huruvida en orosanmälan ska göras eller inte. Jag upplevde att intervjupersonerna fullgjorde sin 

anmälningsskyldighet även om det framkom svårigheter med att identifiera vissa typer av 

övergrepp. Majoriteten av kuratorerna uppgav att de är öppna för mer kunskap om de tecken 

och symptom som barn uppvisar när de blivit utsatta för olika övergrepp.  

   Flertalet respondenter uppgav att det ofta är de antingen själva, i samråd med rektorn eller 

EHT-medlemmar, som beslutar huruvida en orosanmälan ska upprättas eller inte.  Även om 

alla som arbetat inom verksamheter som berör barn har anmälningsskyldighet drar jag 

slutsatsen att ett stort ansvar läggs på skolkuratorn som profession vid det beslutsfattandet. 

Skolan som organisation med rektorn som huvudman uppvisar stort förtroende och tillit till 

beslutsfattande kurator, någonting som stärker professionens legitimitet. Respondenterna 

uppfattades som trygga med den beslutsfattande uppgiften och några av dem menar att det bara  

är deras profession på skolan som har den typen av utbildning för att kunna göra den 

bedömningen. Skolkuratorerna uppgav att de hade rektorns och EHT-medlemmarnas 

förtroende samt att de stod till kuratorernas förfogande om de var osäker och behövde 

konsultation i ärendet. Tidigare forskning har visat att skolan är den viktigaste 

informationskällan för att upptäcka barn som far illa då skolpersonal träffar eleverna varje dag 

under längre tidsperioder. Genom att beakta tidigare forskning och skolkuratorernas 

intervjusvar finner jag att en förändring och utveckling bör ske på dem utbildningar som berör 

yrkesverksamma med anmälningsplikt. På så vis kan fler barn som behöver stöd och/eller hjälp 

uppmärksammas och det ansvar som ligger på skolkuratorns profession avlägsnar.  

    Tidigare studier på området visar att skolkuratorerna ibland väljer att avstå från att göra 

orosanmälningar till socialtjänsten på grund av bristande förtroende för sociala myndigheter. 

Skolkuratorernas tidigare erfarenhet av sociala myndigheters hantering av anmälan kan bidra 
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till att kuratorerna medvetet väljer att avstå från att upprätt en orosanmälan. Enligt denna studies 

respondenter ska man som anmälningsskyldig inte frångå anmälningsplikten även om man i 

förväg kan förutsätta utfallet av socialtjänstens agerande. Skolkuratorerna menar att deras 

anmälningsskyldighet består oavsett om orosanmälan leder till en utredning eller insats från 

socialtjänsten sida, någonting jag upplever som ett lämpligt resonemang och förhållningssätt 

utifrån ett professionellt perspektiv. Denna studies resultat stämmer sammantaget väl överens 

med den tidigare forskningen som har gjorts på området.  

   Studiens syfte att undersöka och analysera grundskolekuratorernas förhållningssätt till 

anmälningsplikten har uppnåtts och redovisas under studiens resultat- och analysdel. Den 

kvalitativa forskningsansatsen har varit en effektiv metod för att hjälpa mig att få en djup 

kunskap och helhetsförståelse utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den tidigare 

forskningen har varit till stor hjälp då en förförståelse för ämnet skapades, vilket bidrog till 

bättre förutsättningar för att kunna tolka respondenternas intervjusvar. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer har respondenterna gått in på djupet och rannsakat sitt egna och 

skolans förhållningssätt och ansvar gällande orosanmälan vid misstankar om barn som far illa. 

Detta har medfört att intervjuerna har varit öppna och engagerade vilket har bidragit till att 

respondenterna har upplevts som ärliga i sina svar. När intervjuerna var genomförda och 

transkriberade organiserades svaren med hjälp av tematisering och meningskoncentrering, 

vilket gjorde det enkelt för mig att sortera ut vilka meningsbärandeenheter som var relevanta 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den empiri som framkom av intervjuerna tolkades 

och analyserades utifrån en hermeneutisk ansats. Genom att jag hade god förkunskap och var 

väl insatt i den aktuella kontexten blev textens mening enklare att tolka vid analysdelen.  

   Jag är medveten om att studiens avgränsningar och urval kunde ha gjorts annorlunda. På 

grund av tidsbrist blev undersökningen avgränsad till en kommun med få intervjupersoner 

vilket medför att studiens resultat inte är representativt för alla Sveriges grundskolekuratorer.  

Studiens deltagare valdes utifrån ett målinriktat urval och på grund av urvalet inte var 

slumpmässigt så är generaliserbarheten svår att bedöma. De skolkuratorer som intervjuades 

återgav sin verklighet vilket innebär att uppfattningar och åsikter troligtvis grundas i på vilken 

skola och i vilken kommun som skolkuratorn arbetar på. En viss grad av generalisering kan 

dock utläsas från studien då alla respondenter har samma profession, likartad grundutbildning 

och arbetar med elever med samma ålder och liknande problemområden. Någon större analys 

gällande frågan om studiens resultat skulle ha blivit annorlunda om fler skolkuratorer 

intervjuades kommer inte att besvaras i detta arbete utan lämnas åt fria tolkningar och 

spekulationer. Även om undersökningen skapade förutsättningar för respondenterna att svara 
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ärligt med hjälp av etiska överväganden, öppna frågor, semistrukturerad intervjuguide och 

bekväm intervjumiljö, så kan intervjupersonerna svara mer eller mindre tillförlitligt, därför är 

det svårt att veta tillförlitligheten i studien. Reliabiliteten och validiteten är svår att mäta i en 

kvalitativ studie då många aspekter spelar in. Utifrån de förutsättningar som fanns anser jag att 

denna studie dock uppnått tillräcklig grad av trovärdighet. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Jag anser att anmälningsplikten är viktig och kan hjälpa många barn och unga om lagen 

hanteras på det sätt den är tänkt att göra, Jag skulle därför gärna göra undersökningar om 

ämnet i framtiden utifrån andra professioners perspektiv. Efter att studien har slutförts har det 

uppkommit nya forskningsfrågor som kan vara intressant vid framtida undersökningar. Det 

skulle vara intressant att undersöka liknande ämne utifrån socialtjänstens perspektiv då det är 

de som tar emot orosanmälan från skolan och beslutar om och i så fall hur man går vidare i 

ärendet. Forskningens frågeställningar skulle kunna vara hur socialtjänsten förhåller sig till 

orosanmälningar från skolan och hur socialtjänsten bedömer inkomna orosanmälningar.  

   En annan intressant utgångspunkt är att undersöka övrig skolpersonals förhållningssätt till 

anmälningsplikten och deras samarbete med skolkuratorn vid misstankar om att elever far illa. 

Hur många av personerna med anmälningsskyldighet vet vad lagen innebär, hur man skriver 

en anmälan eller hur rutinerna ser ut på den arbetsplatsen?  

   .  
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Bilaga 1 
Första kontakten via e-mail med studiens deltagare inklusive de etiska principerna. 

 

Hej! 

 

Jag heter Anna Johansson och läser termin 6 på Socionomutbildningen i Östersund. Du har 

eventuellt träffat mig tidigare då jag gjorde 15 veckors praktik med xxxxx på xxxxxskola 

under våren -15.  

 

I utbildningen ingår det att skriva en kandidatuppsats och därför kontaktar jag nu Dig som är 

grundskolekurator i xxxxx kommun.  

 

Syftet med min uppsats är att undersöka grundskolekuratorernas förhållningssätt till 

anmälningsplikten.  Det är en kvalitativ studie, vilket innebär att jag avser att göra intervjuer, 

och min önskan är att få intervjua Dig. Jag vill bland annat veta hur rutinerna på Din skola ser 

ut vid misstanke om ett barn far illa och hur Du ser på det övergripande begreppet ”Barn som 

far illa”. 

 

– Intervjutiden kan variera men tar maximalt 1 timme. 

– Mötet sker på ditt kontor om Du inte önskar annat.  

– Vi kommer överens om en tid som passar Dig under vecka 48 och 49.  

– Intervjun kommer att spelas in (endast ljudupptagning).  

– Alla uppgifter om Dig som deltagare kommer att vara avidentifierad och behandlas 

konfidentiellt. Ingenting som Du säger kommer att kunna kopplas till Dig eller till Din skola 

om Du vill. När studien är sammanställd kommer allt intervjumaterial att förstöras.  

– Den information som jag tilldelas kommer enbart att användas i denna studie i 

utbildningssyfte.  

– Deltagandet är frivilligt. 

 

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta mig.  

  

Med Vänliga Hälsningar 

Anna Johansson 

070-091 37 66 

Anjo1206@student.miun.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Börja med att presentera mig sedan berätta om studiens och intervjuns syfte. Vidare  

beskriva etiska aspekter: Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (informationskravet och 

samtyckeskravet är redan genomförd).  

 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som skolkurator? Har du varit på samma skola hela tiden eller har du 

varit på olika skolor? 

- Vad har du för utbildning?  

 

Rutinerna på skolan vid misstankar om att ett barn far illa 

- Hur ser rutinerna ut på din skola om någon i personalen misstänker att en elev far  

illa? 

- Vem är ansvarig för anmälan? Vem skriver anmälan? 

- Tycker du att rutinerna är tydliga/otydliga? På vilket sätt? 

 

Definition av begreppet ”barn som far illa” 

- Hur skulle du definiera begreppet ”barn som far illa”? 

- Upplever du några svårigheter med begreppet ”barn som far illa”? På vilket sätt? 

Socialstyrelsen väljer att dela in begreppet ”barn som far illa” i 5 underkategorier: Fysisk 

våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar och försummelse. 

- Hur upplever du din kunskap gällande de olika typerna av övergrepp? 

- Hur upplever du din kunskap gällande att känna igen de tecken och symptom som barn 

uppvisar då de blivit utsatta för övergrepp?  

- Vilken typ av övergrepp upplever du är enklast respektive svårast att känna igen? Varför? 

 

Faktorer som påverkar om anmälan görs eller uteblir 

- Vilka faktorer påverkar dig till att göra en orosanmälan?  

- Vilka faktorer påverkar dig till att inte göra en anmälan? 

- Upplever du några svårigheter med att anmäla utifrån ett etiskt perspektiv? 

- Har du någon gång känt att du borde anmäla men avstått? Varför? 


