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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av anmälningar om 
oro till socialtjänsten då barn misstänks fara illa. Fem enskilda intervjuer samt en fokusgrupp utfördes 
i denna fenomenologiska studie. Den tolkande fenomenologiska analysmetoden, IPA visar att 
skolkuratorer fyller en viktig funktion i skolan när de agerar stöd åt övrig personal. Skolkuratorerna 
företräder även den lagliga skyldigheten att anmäla oro för övrig skolpersonal. Analysen visar även att 
skolkuratorerna har olika metoder för att hantera den upplevda emotionella stress i arbetet med 
anmälningar samt för att öka motivationen att fortsätta arbetet. Skolkuratorerna uppger sig arbeta för 
att göra barnet delaktig i arbetet med anmälningar om oro. Studien visar att det finns en risk för att ett 
barnperspektiv saknas i skolans och socialtjänstens arbete när barn far illa då de vuxna tenderar att 
fokusera på frivilliga insatser och ett samarbete med föräldrar. Detta medför att vuxnas perspektiv 
riskerar att få företräde och barnet riskerar att påverkas negativt av arbetet med anmälan. Anmälningar 
om hög skolfrånvaro identifieras av skolkuratorerna i studien som ett problem då det råder osäkerhet 
kring rutiner och ansvarsfördelning för de olika aktörerna skolan, BUP och socialtjänsten. Osäkerheten 
kan leda till att barn med hög skolfrånvaro inte får lämpligt stöd i tid och att barnperspektivet kan 
saknas även i dessa situationer.  
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Förord 
Som tidigare yrkesverksam socionom inom bland annat socialtjänsten och verksamheter för barn och 
unga har jag erfarit situationer där jag varit med om att skicka samt att ta emot anmälningar om oro för 
barn som misstänks fara illa. Från denna erfarenhet väcktes intresset att undersöka arbetet med 
professionellas skyldighet att göra anmälningar vid oro för barn.  

Jag är tacksam för det stöd jag har fått från personer i min närhet under arbetet med studien. Jag vill 
rikta extra tacksamhet till de skolkuratorer som deltagit i studien, de har öppenhjärtigt delat med sig av 
sina erfarenheter och möjliggjorde utförandet av studien. Jag vill även tacka min handledare Ingrid 
Engdahl för hennes engagemang och kloka råd som bidragit till denna studie.  
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Inledning 

Samhällets syn på barn och dess ställning i samhället varierar mellan olika länder och får 
konsekvenser för hur samhället arbetar för att skydda barn som far illa. Enligt FN:s Konvention om 
barnets rättigheter (Barnkonventionen) har alla barn rätt till livet, få skydd från fysisk, sexuell och 
psykisk misshandel och skydd mot utnyttjande (UD, 2014). Varje land som skrivit på 
barnkonventionen har skyldighet att upprätta lagar och förverkliga innehållet i konventionen. De flesta 
länder i världen har idag skrivit på barnkonventionen men trots det stiftas det fortfarande riktlinjer som 
går emot barnets bästa (Reading m.fl., 2008). Sveriges kriminalisering av fysisk bestraffning av barn 
år 1979 samt en ökad debatt om barns rätt till hälsa och välmående har lett till att antalet 
orosanmälningar om barnmisshandel till socialtjänsten ökat, detta innebär att fler barn fått 
socialtjänstens stöd (Reading m.fl., 2008). Mellan år 2011 och 2015 fördubblades exempelvis antalet 
utredningar om barn som far illa i Stockholm (Tottmar, 2015). Efter uppmärksammade fall av barn 
som har försummats och dödats av personer i deras närhet, däribland åttaåriga Yara i Karlskrona, har 
socialtjänstens bristande arbetssätt synliggjorts i högre grad (Delling, 2015). I statsbudgeten för år 
2016 satsades 95 miljoner kronor extra för att förbättra socialtjänstens arbete för barn (Tottmar, 2015). 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) framför att socialtjänst bryter mot lagen en skyddsbedömning 
av barnet inte alltid sker inom 24 timmar som lagen hävdar (IVO, 2014). IVO har även påtalat att 
socialtjänsten brister när många orosanmälningar inte leder till utredningar som de borde (Delling, 
2015). Personalomsättning, hög arbetsbelastning och brist på erfarenhet är delar i en förklaring av att 
socialsekreterarna inte hinner med sitt arbete på ett adekvat sätt (Delling, 2015).  

De barn som utsätts för våld eller på annat sätt far illa är svåra att upptäcka. Annerbäcks studie (2011) 
visar att trots det 30-åriga förbudet mot barnmisshandel blev 15 % av Sveriges ungdomar utsatta för 
misshandel under 2000-talet och mindre än hälften av dem berättade för någon om vad de utsattes för. 
Förutsättningarna för arbetet med att skydda barn som far illa försvåras ytterligare då professionella 
som arbetar med barn inte anmäler sin oro till socialtjänsten utan istället utgår från de vuxna och de 
möjliga konsekvenserna för dem (Halldén, 2009). Efter polisen är skolan den professionella 
verksamhet som gör flest anmälningar om oro (Sundell & Colbiörnsen, 2000). Studien visar att skolan 
brister i sin lagliga anmälningsskyldighet och anmäler endast en liten del av alla barn som de 
misstänker far illa (Sundell & Colbiörnsen 2000). Trots sin mer omfattande utbildning i socialt arbete 
med barn avstår även skolkuratorer från att anmäla barn som misstänks fara illa till socialtjänsten 
(Goldmann & Padayachi, 2005). Svärd (2014) framför att kuratorers känslor och personliga påverkan i 
arbetet har en stor inverkan på deras bedömningsprocesser och beslut i arbetet med barn som far illa, 
vilket medför ett behov av att studera kuratorers personliga påverkan närmare.  

Bakgrund 

Denna uppsats handlar hur skolkuratorer upplever och arbetar med anmälningsplikten till 
socialtjänsten när barn misstänks fara illa. 
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Rättsliga regleringar kring barn som far illa 

Synsättet att alla barn har egna rättigheter och rätt till god omvårdnad har utvecklats de senaste 
decennierna med påverkan av bland annat barnkonventionen. Barnkonventionen har resulterat i att 
verksamheter som möter barn idag arbetar enligt ett barnperspektiv i större utsträckning. 
Barnkonventionen ratificerades år 1990 och fastställer barns rättigheter (UD, 2014). Enligt 
barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård 
eller utnyttjande (19:e artikeln). Barn har enligt 12:e artikeln i barnkonventionen (UD, 2014) rätt att få 
sin åsikt hörd i frågor som rör barnet. Barnkonventionens 18:e artikel fastställer föräldrars ansvar för 
barnets uppfostran och utveckling med möjligt stöd från staten (UD, 2014). Utifrån barnkonventionen 
har ett barnperspektiv utvecklats i det svenska samhället, ett barnperspektiv innebär att 
uppmärksamma konsekvenser för barn av olika politiska beslut (Halldén, 2009). Ett exempel är ett 
tvärvetenskapligt arbete mot barnmisshandel på Astrid Lindgrens sjukhus som syftar till att upptäcka 
och utreda barn som far illa. Enligt verksamhetens rutiner är ett barnperspektiv nödvändigt för att 
åstadkomma skydd för övergrepp mot barn. Ett barnperspektiv bör enligt Halldén (2009) innebära att 
en anmälan om barnmisshandel alltid skall göras till socialtjänsten, det efterlevs dock inte alltid. Den 1 
januari 2018 föreslås att Barnkonventionen ska bli svensk lag med syfte att stärka Sveriges 
barnperspektiv (SOU 2016:19, s. 19). Barnkonventionen har således utvecklat barns rättigheter och 
fastställer bland annat barns rätt till skydd mot att fara illa, frågan kvarstår dock om verksamheter som 
möter barn lever upp till och tar hänsyn till barns rättigheter utifrån dagens rättsregleringar i Sverige.  

Sveriges arbete för att skydda barn som far illa finns reglerat i ett flertal lagtexter och offentliga 
utredningar. Föräldrars ansvar för sitt barn klargörs i Föräldrabalkens (FB) 6:e kapitel (SFS 1949:381). 
I kapitlet tydliggörs bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran och inte får 
utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling (6 kap. 1 & 2 §, FB). Enligt 2 kapitlet 1 
§ Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) har varje kommun det yttersta ansvaret för att privatpersoner, 
däribland barn ska få stöd och hjälp. Kommunens ansvar för att skydda barn betonas i 5 kapitlet 1 § 
(SFS 2001:453) där det framkommer att socialnämnden skall arbeta för att alla barn ska växa upp 
under trygga förhållanden. Socialtjänstens möjligheter att använda tvångsåtgärder mot föräldrar i syfte 
att skydda ett barn regleras i Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU, SFS 
1990:52). Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 5 kap. 1a §) ska det även ske ett samarbete med 
andra verksamheter som rör barn som riskerar att fara illa. För att underlätta socialtjänstens arbete och 
samverkan har professionella inom verksamheter för barn och unga skyldighet att anmäla om de 
misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa (SoL, 14  kap. 1 §). För att skydda enskildas 
integritet råder normalt sekretess för personuppgifter men enligt 10 kapitlet 28 § i Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400 OSL) bryts sekretessen vid professionellas anmälningsskyldighet. 
Föräldrabalken och Socialtjänstlagen fastställer följaktligen professionellas anmälningsskyldighet när 
ett barn misstänks fara illa. 

Begreppet barn som far illa 

Bland professionella inom verksamheter som möter barn förs en diskussion om begreppet barn som far 
illa. Begreppet kan inkludera barn som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar, försummelse eller relationsproblem. Barnets eget beteende som självdestruktivt beteende, 
missbruk eller kriminalitet ingår även i begreppet barn som far illa (Prop. 2012/13:10). Tecken på att 
ett barn far illa kan vara förändringar i beteende, upprepad skolfrånvaro eller psykiska besvär som 
tillbakadragenhet (Socialstyrelsen, 2016). En del som uppmärksammats allt mer de senaste tio åren är 
skolfrånvaro (Socialstyrelsen, 2016; Skolinspektionen, 2016; Skolverket, 2008). Forskning visar att 
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skolfrånvaro ofta är sammankopplad med riskbeteenden samt arbetsmiljön i skolan som kränkande 
behandling eller bristande stöd (Skolverket, 2008). Rapporten (Skolverket, 2008) konstaterar att ett 
samarbete med föräldrar är en förutsättning för att kunna lösa problematiken med en elevs 
skolfrånvaro samt att det råder en viss oklarhet kring arbetsrutiner för skolfrånvaro hos huvudmännen.  

Vid tillämpningen av socialtjänstlagen kan det uppstå tveksamheter kring betydelsen av begreppet 
barn som far illa, när en anmälan ska göras samt vad en misstanke innebär. Tveksamheter kan uppstå 
vid fall där psykisk misshandel misstänks men inte lämnar tydliga bevis på samma sätt som 
exempelvis fysisk misshandel. Studier hävdar att det inom och mellan olika yrkesgrupper existerar 
olika uppfattningar om när ett barn far illa (SOU 2001:72). Även om lagstiftning ytterligare skulle 
kunna tydliggöra gränsen när anmälningsskyldigheten träder in kommer det fortfarande existera osäkra 
fall där frågan om att anmäla eller inte påverkas av olika faktorer. Av denna anledning är det inte 
lämpligt att ytterligare tydliggöra gränsen för när en anmälan ska lämnas till socialtjänsten (SOU 
2001:72). Det går inte heller att tydliggöra hur stark misstanken behöver vara för att anmäla eftersom 
det varierar beroende på barnets ålder och övriga förhållanden (Prop. 2012/12:10). För att underlätta 
arbetet med anmälningsskyldigheten påtalas ett behov av ökad information, samsyn och utbildning 
inom ämnet samt klargörande av rutiner på varje arbetsplats (Prop. 2012/13:10; SOU 2001:72). Det 
råder alltså vissa tveksamheter kring vad begreppet barn som far illa innebär samt i vilka situationer en 
anmälan ska göras.  

Skolans upptäckt av barn som far illa 

Personal inom skolan har på ett naturligt sätt möjligheter att upptäcka barn som far illa. Skolan är en 
av de verksamheter där flest barn vistas, skolan har en stor påverkan på barnen i skolan och kan därför 
bidra till att förebygga att barn far illa (Prop. 2002/03:53). Inom förskola, grundskola och 
grundsärskola specificeras anmälningsskyldigheten samt skolans ansvar att samverka med 
socialnämnden i 29 kap. 13 § Skollagen (SFS 2010:800). Socialstyrelsen har gett ut en handbok 
(2014a) samt en kortare skrift (Socialstyrelsen, 2014b) för att erbjuda professionella stöd i arbetet med 
anmälningsskyldigheten. Inom skolan arbetar elevhälsan för en positiv lärandesituation för skolans 
elever vilket inkluderar både förebyggande hälsofrämjande arbete samt stödjande arbete för elever och 
deras utveckling (Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsan kan omfatta skolpsykolog, kurator, skolläkare, 
skolsköterska samt specialpedagog. Skyldigheten om anmälan till socialtjänsten när barn far illa 
innefattar således all personal inom skola och tydliggörs i skollagen och Socialstyrelsens skriftliga råd. 

Riktlinjer för hur en orosanmälan skall utföras ser olika ut inom olika verksamheter i Sverige. 
Socialstyrelsens handbok (2014a) rekommenderar att arbetsplatsen formulerar rutiner för stödet med 
anmälan samt hur en anmälan ska utföras. Den anmälningsskyldige ansvarar personligen för att se till 
att en anmälan görs när barn misstänks fara illa. Det är inte specificerat vem som ska formulera 
anmälan (Socialstyrelsen, 2014a). I situationer där risk finns att en förälder reagerar negativt kan 
anmälan skrivas under gemensamt av de personer som gjort iakttagelserna (Socialstyrelsen, 2014a; 
SOU 2001:72). En annan möjlighet är att skapa en rutin om att verksamhetens chef gör anmälan även 
om det är den professionelle med kännedom som ansvarar för att anmälan skall göras vilken kan vara 
skriftlig eller muntlig (SOU 2009:68, s. 253). Yrkesverksamma kan behöva stöd i arbetet eftersom de 
inte kan vara anonyma och tveksamheter kan uppstå i tolkningen av lagen vid en orosanmälan (SoL, 
14 kap. 1 §). Anmälningsskyldiga reflekterar ofta om det finns en grund för anmälan samt om 
socialtjänsten kan behöva ingripa för barnets skydd (Prop. 2002/03:53; Sundell, 1997). Andra 
reflektioner är om anmälan är det bästa för barnet samt hur barnets föräldrar skall reagera på anmälan 
(SOU 2001:72), se vidare under avsnittet ställningstaganden om anmälningsplikten. Innan en anmälan 
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görs finns möjlighet att konsultera socialtjänsten utan att barnets identitet röjs (SOU 2009:68). 
Crenshaw, Crenshaw och Lichtenbergs studie (1995) visar att pedagoger ofta förväntar sig att 
skolkuratorer eller skolpsykolog ska göra anmälan. Oron hanteras ofta först med en kollega inom 
skolpersonalen och elevhälsan och anmäls först om stödet misslyckats (Sundell & Colbiörnsen, 2000). 
Det kan konstateras att lagtexter och riktlinjer kan utgöra ett visst stöd i arbetet med anmälan men 
varje arbetsplats har ett stort ansvar att säkerställa att anmälan görs i enlighet med barnets bästa.  

Tidigare forskning 

I sökningen av forskning inom området anmälningsskyldighet och skolkuratorers upplevelser av 
arbetet med anmälningsskyldighet användes ett flertal databaser, exempelvis ERIC (the Educational 
Resources Information Center), CINAHL och Academic Search Premier. Sökorden var bland annat 
child maltreatment, mandatory report, counselling och ethics. Exempel på kombinationer av sökord är 
school social work + mandatory report, ethics + child maltreatment, focus groups + phenomenology.  

Avsnittet tar upp tidigare forskning som berör yrkesverksammas skyldighet att göra en anmälan till 
socialtjänsten när det finns en misstanke om att ett barn far illa. Avsnittet inleds med förekomsten av 
anmälningar i Sverige och professionellas uppfattning av anmälningsskyldigheten. Avsnittet avslutas 
med internationell forskning om hur skolkuratorer upplever sitt arbete med anmälningsskyldigheten 
och vilka etiska dilemman som kan uppstå i deras arbete. Regleringen av anmälningar till sociala 
myndigheter varierar mellan olika länder i världen där en del länder har anmälningsskyldighet för 
professionella och en del inte. Trots den internationella variationen i lagtext innefattas internationella 
studier i uppsatsen. Anledningen till detta är en avsaknad av svensk forskning som behandlar 
skolkuratorers dilemman om anmälningsskyldighet till socialtjänsten.  

Förekomst av anmälningar till socialtjänsten 

Professionellas ansvar för att skydda barn ser olika ut i länder i världen och påverkas av landets arbete 
med barns rättigheter. Anmälningsplikten för professionella infördes i svensk lag år 1924 och 
utvidgades på 1960-talet med en uppmaning att även privatpersoner bör anmäla missförhållanden till 
socialtjänsten (Backlund & Wiklund, 2012). Anmälningsskyldighet finns idag i flera länder som 
Canada, Danmark och USA. Andra länder som Storbritannien, Nya Zeeland och Nederländerna har 
inte denna skyldighet (Harries & Clare, 2002). Sverige och andra länder i Norden fokuserar på ett 
stödjande arbete till familjer, de fokuserar på frivilliga insatser till skillnad mot exempelvis USA och 
Storbritannien som i första hand arbetar för att skydda barnet (Sundell & Karlsson, 1999). Sedan 
1980-talet har antalet anmälningar om vanvård och övergrepp ökat något i Sverige och andra länder 
som Belgien och Canada (Socialstyrelsen, 1998). Ökningen kan förklaras med kriminaliseringen av 
barnaga samt förändrade attityder mot våld mot barn m.m. (Reading m.fl., 2008). Länder som arbetar 
för barns rätt och delaktighet enligt Barnkonventionen har generellt sett lägre grad av rapporteringar 
om barnmisshandel enligt Reading m.fl. (2008). Sveriges barnskyddsarbete har därmed fokuserat på 
professionellas anmälningsskyldighet och familjestöd en lång period i jämförelse med andra länder. 

I Sverige rapporteras inte alla barn som far illa till socialtjänsten, bristen på rapporteringen av barn 
som far illa förekommer bland olika professioner som möter barn. Sveriges avsaknad av nationell 
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statistik om anmälningar till socialtjänsten försvårar studier av arbetet med barn som far illa (Wiklund, 
2006). Ett flertal studier (Andrée Löfholm & Sundell, 2003; Gustafson & Sydsjö, 2007) visar att under 
ett år anmäldes cirka 1 % av alla barn mellan 0 och 18 år i en kommun till socialtjänsten. Av alla 
inkommande anmälningar utreddes senare 22 % (Gustafson & Sydsjö, 2007). 3 % av alla barn på 
förskola och hos dagmamma år 1991 misstänktes fara illa (Sundell, 1997). Wiklunds studie (2006) 
visar att cirka 1,8 % barn under 12 år och 6,3 % barn mellan 12 och 19 år blev anmälda till 
socialtjänsten under år 2000. I jämförelse med andra länder är dessa siffror höga (Wiklund, 2006). Av 
inkommande orosanmälningar leder mellan 63 och 78 % till att en utredning inleds (André Löfholm & 
Sundell, 2003; Cocozza m.fl., 2007). Cocozza m.fl. (2007) ifrågasätter systemet med 
anmälningsskyldighet och systemets stöd till barn som far illa då hälften av de fall som professionella 
anmälde till socialtjänsten blev utredda inom fem år.  

Anmälningar till socialtjänsten där barn misstänks fara illa härstammar från olika professioner och 
behandlar olika typer av missförhållanden i barnets situation. Anmälningarna kommer främst från 
polisen och därefter andra professionella (Cocozza m.fl., 2007; Löfholm & Sundell, 2003; Sundell & 
Colbiörnsen, 2000; Wiklund, 2006). Chanmugams (2009) studie visar att skolpersonal står för 24 % av 
anmälningarna. Endast mellan 15 och 21 % av alla elever som haft skäl för att anmäla blev anmälda 
till socialtjänsten (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Även skolkuratorer anmäler en liten del av de barn 
som de misstänker far illa, här utgjorde erfarenhet ingen skillnad (Jenkins & Palmer, 2012). 
Förhållanden som anmäls kan vara vaga, misshandel och försummelse förekommer sällan men 
kriminellt beteende är en vanlig orsak till anmälan (Wiklund, 2006). En studie av skolkuratorers 
anmälningar om barnmisshandel till socialtjänsten (Bryant & Milson, 2005) visar att de främsta 
faktorerna för att anmäla var att följa lagen, att det fanns starka bevis för att missbruk förekommit hos 
föräldrar samt av omsorg för barnets säkerhet. Cocozza (2003) påtalar att även brister i hemmiljön är 
en vanlig orsak. Vid misstanke om barnmisshandel är de mest rapporterade tecknen drogbrukande 
föräldrar och försummelse på grund av neurotiska eller psykotiska föräldrar (Sundell, 1997). Efter 
forskningsgenomgången kan studier konstatera att barn som far illa inte alltid uppmärksammas hos 
socialtjänsten. 

Ställningstaganden om anmälningsskyldigheten 

I Sverige är det bara en liten del av de barn som misstänks fara illa som anmäls till socialtjänsten. 
Anmälningsskyldigheten diskuterades under senare delen av 1990-talet, trots ett ökat fokus var det 
endast inom skolan som tendensen att anmäla ökade något (Prop. 2002/03:53). Inom skolan ökade 
skolpersonalens medvetenhet om den lagstadgade skyldigheten under 1990-talet där fler psykologer, 
kuratorer och skolsköterskor hade kunskap om anmälningsskyldigheten och såg den som positiv i 
jämförelse med övrig skolpersonal (Sundell & Colbiörnsen, 2000). Skolpersonalens kunskap om 
utredningsansvaret hos socialtjänsten var bristande, endast 66 % hade kännedom om att socialtjänsten 
utreder (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Problemet med underrapportering av barn som misstänks fara 
illa kvarstod år 2012, med syfte att öka anmälningar blev formuleringen misstanke om ett tillägg i 
lagen, anmälan ska alltså göras om anmälningsskyldiga får kännedom eller misstänker att ett barn far 
illa (Prop. 2012/13:10, s. 46).  

Ett flertal studier visar att anmälningsskyldiga avstår från att göra anmälningar till socialtjänsten av 
flera orsaker. Orsaker till att inte anmäla barnmisshandel är bristande kunskap om tecken på att barn 
far illa och om processen att anmäla (Alvarez m.fl., 2004; Talsma m.fl., 2015), möjliga negativa 
konsekvenser för den professionelle (Alvarez m.fl., 2004) och bristande kunskap och negativa 



 
 

7

konsekvenser för barnet (Gallagher-Mackay, 2014; Sundell & Colbiörnsen, 2000). Skolkuratorer i 
USA har uppgett att de inte anmäler om de saknar bevis eller har en uppfattning om att anmälan inte 
kommer att leda till utredning. Professionella kan även avstå att anmäla oro till socialtjänsten på grund 
av skepsis mot socialtjänsten samt på grund av avsaknad av synliga tecken (Alvarez m.fl., 2004; 
Sundell, 1997). Sundell (1997) och Talsma m.fl. (2015) påtalar att den professionelle använder andra 
strategier istället för att anmäla barnmisshandel som att exempelvis vänta in förändring av egna försök 
till att stödja barnet eller förvänta sig att föräldrarna ska lösa problemen.  

Den professionelle möter olika etiska dilemman och påverkas personligen i arbetet med 
anmälningsskyldigheten. En studie av Feng med flera (2012) från Taiwan tar upp olika etiska 
dilemman som den professionelle möter i arbetet med anmälan. Exempel på dilemman är när sympati 
för familjen går emot att hindra ett oacceptabelt beteende, osäkerhet kring vad anmälan leder till samt 
hur lagen kan användas för att skydda sig och barnets välmående (Feng m.fl., 2012). Huruvida den 
terapeutiska relationen påverkas negativt av arbetet med anmälan är något som skiljer sig i studier. 
Feng m.fl. (2012), Chanmugam (2009) samt Svensson och Jansson (2008) visar att den terapeutiska 
relationens påverkan är ett dilemma för professionella som gör en anmälan. Psykologer kan uppleva 
att anmälan påverkar klientrelationen negativt (Alvarez, Donohue, Kenny, Cavanagh & Romero, 
2005). Inom skolan är det vanligt att personalen har låga förväntningar på att en anmälan förbättrar 
resurserna för att arbeta med en problemtyngd elevsituation. Endast hälften av de tillfrågade i Sundell 
och Colbiörnsens (1996) studie trodde att en anmälan skulle gynna eleven. Svärd (2014) visar genom 
tematiska analyser av kvalitativa intervjuer med sjukhuskuratorer i Sverige att sjukhuskuratorer kan 
inta tre olika positioner i sin roll som anmälningsskyldig. Den mest förekommande positionen var 
aktiv position då kuratorn påtalar att mod krävs för att göra anmälningar, identifiera barn i risk och 
anmäla detta till socialtjänsten. Den reflexiva positionen var även förekommande, kuratorer med 
denna position samarbetade och stöttade föräldrarna mer. Den minst förekommande positionen, 
passiv, såg enbart till läkarens bedömning och lade sig inte själv i arbetet med anmälan, vilket visar på 
variationen i kuratorers bedömning av anmälningsskyldigheten. 

Skolkuratorers upplevelser av 
anmälningsskyldigheten 

Studier av anmälningsskyldigheten har främst fokuserat på lärare och andra professionella, det finns 
färre studier av skolkuratorers perspektiv (Bryant & Milson, 2005; Chanmugam, 2009; Goldman & 
Padayachi, 2005; Sikes & Ramley, 2010). När skolkuratorer gör en anmälan om barnmisshandel till 
socialtjänsten i USA uppger majoriteten att de upplever att det var det rätta beslutet även om beslutet 
ofta föregås av tvekan och rädsla för negativa konsekvenser för barnet (Sikes & Ramley, 2010). 
Chanmugams amerikanska studie (2009) baseras på semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper 
med skolkuratorer och undersöker hur skolkuratorers professionella relationer påverkas av en 
orosanmälan till socialtjänsten. Chanmugams tematiska analys visar upplevelser av stress, påverkan på 
arbetsbördan och ett behov av konsultation av kollegor och chefer i arbetet med anmälan även om 
möjligheten till stöd varierade i olika skolor. Olika metoder utförs för att försöka minska påverkan på 
familjen där längre erfarenhet minskade kuratorns oro för arbetet med anmälan, metoderna beskrivs 
dock inte närmare (Chanmugam, 2009). Relationen med barnet påverkades där skolkuratorn ofta 
försökte stärka barnets ställning och självförtroende, exempelvis genom att delge barnet informationen 
i anmälan. Kuratorerna upplevde även en stress för barnets välmående och vid 
andrahandsrapporteringar där annan personal har kännedom (Chanmugam, 2009). Sivis-Cetinkayas 
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(2015b) studie från Turkiet visar att skolkuratorer vänder sig till andra professionella för att få stöd i 
anmälningsprocessen. Kollegor, advokater och rektorer för skolan upplevdes ha samma möjligheter att 
agera stödjande i anmälningsprocessen. De flesta skolkuratorer hade upplevelser av mestadels 
negativa känslor under anmälningsprocessen exempelvis rädsla för förövaren, oro för barnet och 
osäkerhet (Sivis-Cetinkaya, 2015b). Även om skolkuratorer upplever att de har bättre kunskaper att 
upptäcka barnmisshandel än övrig personal på skolan påtalas ett behov av mer utbildning i ämnet 
anmälningsplikt i olika studier (Bryant & Baldwin, 2010; Goldman och Padayachi, 2005). 

Studier visar att skolkuratorer upplever en frustration gällande skolans och socialtjänstens arbete för 
barn som far illa. Bryant och Baldwins (2010) har utfört en fenomenologisk analys av skolkuratorers 
upplevelser av anmälningsskyldighet av olika former av barnmisshandel i USA. Bryant och Baldwin 
(2010) samt Sivis-Cetinkaya (2015b) visar att skolkuratorer är frustrerade över och ifrågasätter hur väl 
systemet med anmälningsskyldighet fungerar för de berörda familjerna. Skolkuratorer önskar ett mer 
funktionellt barnskyddssystem (Sivis-Cetinkaya, 2015b) samt mer stöd från socialtjänsten 
(Chanmugam, 2009). Bryant och Baldwin (2010) konstaterar att samarbetet mellan socialtjänst och 
skola är bristande även om en del kuratorer upplever att det fungerar. Skolkuratorer upplever även att 
det finns en ovilja bland lärare att göra egna orosanmälningar utan skolkuratorns inblandning vilket 
försvårar arbetet med orosanmälningar i skolmiljön (Bryant & Baldwin, 2010).  

Skolkuratorers sekretess bidrar till att barn kan känna sig trygga i relation med kuratorer, men kan leda 
till dilemman då sekretessen tvingas brytas. Sekretessen möjliggör en säker terapeutisk miljö där 
barnet kan berätta om svåra saker (Jenkins & Palmer, 2012). Sekretessen kan dock påverka 
anmälningsbenägenheten eftersom skolkuratorer kan behöva bryta sin sekretess för att göra 
orosanmälningar när barn far illa (Jenkins & Palmer, 2012; Sivis-Cetinkaya, 2015a; 2015b). Kuratorer 
påtalar att de ofta hamnar i kläm mellan klasslärare och föräldrar som båda vill erhålla sekretessbelagd 
information för att kunna bistå barnet. Mestadels av de dilemman som diskuteras i Sivis-Cetinkayas 
(2015a; 2015b) studier berör kuratorns sekretess och barnets privatliv.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att viss forskning om anmälningsskyldighet har utförts i 
Sverige men framförallt internationellt med olika metoder. De flesta studier har använt kvantitativ 
metod som enkätundersökningar och främst undersökt professioner som lärare inom skolan och andra 
professionella inom vården. Ett flertal forskare (t.ex. Sikes, Remley & Hays, 2010; Sivis-Cetinkaya, 
2015a; Sivis-Centinkaya, 2015b) påtalar att det finns en avsaknad av studier som tar upp 
skolkuratorers upplevelser och känslor om anmälningsplikten och som använder kvalitativ metod. 
Chanmugam (2009) framför också behovet av att närmare undersöka vilka handlingar som 
skolkuratorer påtalar lindrar familjens påverkan och kuratorns personliga påverkan. Forskningsfältets 
avsaknad av kvalitativa studier av skolkuratorers upplevelser, speciellt inom en svensk kontext, är 
anledningen till att denna studie studerar skolkuratorers upplevelser av anmälningsskyldigheten med 
hjälp av kvalitativa intervjuer och en fokusgrupp. Inspiration till denna studie har hämtats från Svärds 
(2014) tematiska analyser av semistrukturerade intervjuer med sjukhuskuratorer samt Chanmugams 
(2009) studie av skolkuratorer med hjälp av intervjuer och fokusgrupper.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av arbetet med 
anmälningar om oro till socialtjänsten då barn misstänks fara illa. 

o Hur upplever skolkuratorer sin arbetsuppgift att göra anmälningar om oro då barn misstänks 
fara illa till socialtjänsten? 

o Hur framträder barnets perspektiv i skolkuratorers berättelser om arbetet med 
anmälningsskyldigheten till socialtjänsten? 

Teori och metod 

I detta avsnitt presenteras den valda teorin, fenomenologin, samt de metodologiska överväganden som 
har gjorts i studien. Fenomenologi kan utgöra både en teori och metod eftersom det är en filosofisk 
teori men samtidigt uttrycker metodologiska anvisningar till forskaren (Szklarski, 2015). Som 
argumentation för fenomenologins relevans inom både teori och metodologi har teoriavsnittet 
sammanfogats med metodavsnittet. Avsnittet inleds med information om fenomenologin för att sedan 
övergå till metodologiska överväganden som utförts i studien. Avsnittet avslutas med en diskussion 
om etiska överväganden i studien samt om studiens kvalitet.  

Fenomenologi 

Med anledning av att studien försöker finna skolkuratorers egna upplevelser har den fenomenologiska 
ansatsen kombinerats med en tolkande fenomenologisk analysmetod. Den fenomenologiska 
forskningsansatsen syftar till att fånga individuella deltagares upplevelser (Giorgi, 1997). Som 
insamlingsmetod används främst intervjuer eftersom de möjliggör deltagarens egna upplevelser och 
erfarenheter av ett ämne (Giorgi, 1997). Fenomenologin härstammar från bland andra Edmund Husserl 
som började sin filosofiska karriär inom den psykologiska traditionen i början av 1900-talet. 
Metodologin har breddats till att idag användas inom fler samhällsvetenskapliga discipliner (Szklarski, 
2015). Fenomenologin grundas i ett antagande om att en individ alltid riktar sitt medvetande mot något 
i sin omgivning. Ett samspel mellan individens medvetande och objekt bidrar till hur individen 
uppfattar verkligheten. Enligt fenomenologin är det därmed möjligt att studera människors upplevelser 
av världen genom att undersöka vad individen fokuserar på i omgivningen vilket varierar beroende på 
individen och kontexten (Giorgi, 1997). Det primära för fenomenologiska forskare är att inhämta 
information om upplevda händelser och fenomen i människors vardag (Szklarski, 2015). Utifrån 
upplevelserna och berättelserna från deltagarna har forskaren som mål att finna essensen i fenomenet. 
Essensen kan förklaras som kärnan, det gemensamma och det karaktäristiska för det specifika 
fenomenet (Bjurwill, 1995). Med hjälp av likheter och variationer mellan deltagarnas berättelser kan 
forskaren förstå fenomenets essens (Giorgi, 1997). För att nå kärnan i ett fenomen krävs det dock att 
forskaren åsidosätter sina antaganden och erfarenhet av fenomenet och beskriver fenomenet utifrån 
deltagarnas beskrivningar vilket benämns som reduktion (Giorgi, 1997).   
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Fenomenologin har kritiserats för dess tillit till informanters språkmöjligheter och berättelser samt 
dess kunskapsanspråk om verkligheten. Willig (2013) framför att eftersom fenomenologin utgår från 
muntliga eller skriftliga berättelser från deltagare i en studie har deltagarens språk stor påverkan på 
berättelsernas innehåll och studiens möjliga analyser. Ansatsen förutsätter att deltagarna i studien har 
ett utvecklat språk och kan uttrycka sina innersta tankar och upplevelser till forskaren. Resultatet kan 
därmed ses som deltagarens uttryck för upplevelsen snarare än själva upplevelsen, det varierar även 
beroende på individen, miljön m.m. (Willig, 2013). Informantens möjlighet att uttrycka upplevelser 
verbalt kan påverka resultatet i studier med exempelvis personer med stroke, funktionsnedsättningar 
samt barn vars språk kan vara begränsat eller för personer som inte är vana att uttrycka sina tankar och 
känslor. Informanterna i denna studie är skolkuratorer och studien berör deras arbete. Eftersom 
skolkuratorerna i studien behandlar ämnet anmälningar i sin arbetsvardag är risken liten att deras 
möjligheter att uttrycka sig om anmälningar till socialtjänsten ska vara begränsad. En annan kritik mot 
fenomenologin är att ansatsen endast erhåller information om hur verkligheten uppfattas av någon. 
Den erhåller inte information om hur själva verkligheten ser ut och har inte för avsikt att förklara 
varför verkligheten ser ut som den gör (Willig, 2013). Individers utsagor tas även för givet utan att 
medge att informationen kan vara vinklad utifrån individen (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom 
skolkuratorerna intervjuas vid endast ett tillfälle och jag som forskare inte har haft tidigare kontakt 
med dem finns möjligheten att deras berättelser kan vara förvrängda. Det finns inte heller någon reell 
möjlighet att avgöra sanningshalten i utsagorna. En invändning mot kritiken är dock att uppsatsen inte 
avser att försöka förklara förekomsten av anmälningar till socialtjänsten, dess eventuella 
underrapportering eller varför dilemman uppstår kring anmälningsskyldigheten. Uppsatsen avser att 
synliggöra en mindre grupp skolkuratorers upplevelser och öka förståelsen för deras arbetssituation 
med anmälningsskyldigheten. 

Inom samhällsvetenskapen förekommer en diskussion om huruvida olika fenomenologiska ansatser 
kan kombineras med empiri från fokusgrupper. Fenomenologi har oftast använts i studier med 
enskilda kvalitativa intervjuer, fenomenologisk användning av fokusgrupper har kritiserats (Bradbury-
Jones, Sambrook & Irvine, 2009). Kritiken härstammar från ett antagande om att det krävs 
individuella intervjuer för att nå en fullständig beskrivning av ett fenomen och dess essens utan yttre 
påverkan. Fokusgrupper kan därmed ses som en motsättning mot fenomenologin på grund av 
deltagarnas påverkan på varandra. En invändning mot denna kritik är att en enskild intervju inom 
fenomenologi alltid påverkas av den gemensamma relationen mellan forskaren och den intervjuade. 
Arbetet för att finna fenomenets essens utförs av forskaren på egen hand oavsett empiriinsamling, 
vilket medför att kritiken mot fokusgrupper inom fenomenologi kan ifrågasättas. Bradbury-Jones med 
flera (2009) uttrycker att fokusgrupper kan vara fördelaktigt i fenomenologiska studier eftersom 
gruppdeltagarnas diskussion bidrar till ett konstant fokus på det studerade fenomenet. Fokusgrupper 
gav även Kooken, Haase och Russel (2007) större möjligheter att utforska nya ämnen på ett djupare 
plan. Andra fördelar med fokusgrupper är att deltagare kan reflektera då andra deltagare har ordet, 
uppfattningar kan diskuteras med gruppdeltagare vilket leder till att utsagorna får en rikare innebörd. 
Om forskaren tror att deltagarna kan diskutera sina personliga upplevelser i fokusgruppen kan 
metoden vara fördelaktig i en studie som använder tolkande fenomenologisk analysmetod (IPA) 
(Smith m.fl., 2009). Den individuelles perspektiv kan således erhållas i fokusgrupper även om det är 
viktigt att forskaren är kritisk och självmedveten i relation till syftet (Bradbury-Jones m.fl., 2009). 

Såväl nordiska som andra internationella studier har använt fokusgrupper i studier med 
fenomenologiska ansatser. Inom samhällsvetenskap finns ett flertal exempel på studier med 
fokusgrupper för att studera ett fenomen (Lund, Helgeland & Bobo Kovac, 2016; Rose, Richter & 
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Kapustin, 2014) samt studier som använder IPA som analysmetod (Dunne & Quayle, 2001; Robley, 
Farnsworth, Flynn & Horne, 2004). Studier från både Sverige (Marmstål Hammar, Swall & Meranius, 
2016) och andra länder (Carabajo, 2012; Foran & Olson, 2008; Lamb & Cogan, 2015) har använt 
fokusgrupper och fenomenologiska analyser för att undersöka professionellas syn på olika fenomen. 
Dessa studier har inspirerat till att utforska skolkuratorers syn på anmälningsskyldigheten med hjälp 
av fokusgrupper. I likhet med Chanmugam (2009) kombineras en fokusgrupp vid ett tillfälle med 
enskilda intervjuer som fokuserar på skolkuratorers upplevelser av anmälningsskyldigheten.  

I studien har IPA valts som analysmetod eftersom studien undersöker skolkuratorers upplevelser av 
arbetet med anmälningsskyldighet. Tolkande fenomenologisk analys utgår från bland annat Heidegger 
som ursprungligen var Husserls student och har utvecklats från fenomenologin och hermeneutik, en 
teori om tolkning. Heidegger ansåg att individer alltid upplever världen i en viss kontext ur sitt 
perspektiv och att fenomenologin alltid inkluderar en tolkning av andras meningsskapande aktiviteter 
(Smith, Flowers & Larkin, 2009). Tolkande fenomenologi skiljer inte på beskrivning och tolkning av 
ett fenomen till skillnad från exempelvis en beskrivande fenomenologi (Willig, 2013). Med IPA 
använder forskaren sin egen tolkning och förförståelse för att förstå ett fenomen, till skillnad mot 
beskrivande fenomenologi där forskarens egen förförståelse ska bortses (Willig, 2013). 
Analysmetoden IPA kan ge meningsfulla insikter som bidrar till att sortera och utveckla deltagarnas 
utsagor (Smith m.fl., 2009). IPA undersöker i enlighet med fenomenologin upplevda händelser ur 
människors verkliga liv och låter deltagarnas upplevelser vara styrande framför andra färdiga 
kategoriseringar. Möjligheten att erhålla olika dimensioner av ett fenomen från olika personer gör det 
lämpligt att använda IPA när människors upplevelser av stora problem ska studeras (Smith m.fl., 
2009). IPA utgår således ifrån att det inte är möjligt att fånga innebörden och lära sig om den 
intervjuades upplevelser och syn på omvärlden med en transparens utan att det alltid är en 
framställning från intervjupersonens sida samt en tolkning av forskaren. Genom att forskaren 
engagerar sig i och tolkar transkriptionerna är det möjligt att lära sig om intervjupersonens upplevelser 
från ett närmare perspektiv. Målet med IPA är att förstå meningen i intervjuerna med hjälp av att tolka 
transkriptionerna (Smith, 1995). Inom IPA inkluderas en så kallad dubbel hermeneutik där forskarens 
tolkning föregås av deltagarens tolkning av fenomenet. En forskare inom tolkande fenomenologi intar 
en aktiv position för att förstå deltagarnas utsagor i analysprocessen, forskaren går fram och tillbaka 
mellan de olika transkriptionerna då delarna relaterar till helheten. Det är dock viktigt att forskaren 
under analysen utgår från transkriptionerna så att analysen härleds till deltagarna (Smith m.fl., 2009). 

Insamlingsmetod 

Intervju och fokusgrupp har valts för att samla in information i studien. Intervju och fokusgrupp är 
kvalitativa forskningsmetoder som utgår från deltagarnas egna perspektiv i insamlingen av empiri 
(Kvale & Brinkmann, 2014). De enskilda intervjuerna har inlett empiriinsamlingen som avslutats med 
en fokusgrupp. I kommande avsnitt behandlas metoderna intervju och fokusgrupp, därefter följer en 
diskussion om hur dessa kan kombineras i en kvalitativ studie. 

Intervju 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer används i studien och är fördelaktiga då individers 
upplevelser studeras. Intervjuer kan enligt Smith (1995) användas för att få en detaljrik information 
om en individs upplevelse och åsikter. I jämförelse med den strukturerade intervjun är den semi-
strukturerade intervjun mer flexibel med möjlighet att följa upp intressanta utsagor och få ytterligare 
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information om ämnet. Följdfrågor visar även på forskarens aktiva lyssnande (Howitt & Cramer, 
2010; Willig, 2013). Eftersom intervjupersonen styr berättelsen i hög grad kan informantens egna 
resonemang erhållas, den fenomenologiska ansatsen är därför vanlig i studier med semi-strukturerade 
intervjuer. Frågorna i studien var öppna och började med Berätta om... eller Beskriv... Detta möjliggör 
skolkuratorernas egna perspektiv vilket överensstämmer med fenomenologin (Willig, 2013). Öppna 
frågor ger även rikare svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden är att föredra om ämnet som ska 
studeras är personligt eller komplext (Smith, 1995). Målet med intervjun och den kvalitativa analysen 
är att försöka förstå ämnet utifrån den intervjuades perspektiv genom en noggrann läsning av den 
transkriberade intervjun (Smith, 1995). Sex enskilda intervjuer utfördes varav en utgjorde en pilot för 
att testa och förbättra intervjuguiden till de kommande intervjuerna, pilotintervjun analyserades inte. 

En intervjuguide (se bilaga 2) har använts i de enskilda intervjuerna och i fokusgruppen. Utifrån 
forskningsgenomgången formulerades tre frågeområden för att säkerställa att vissa ämnen togs upp 
(Howitt & Cramer, 2010). Intervjuguiden inleds med allmänna frågor om intervjupersonens bakgrund 
och arbetet med att göra orosanmälningar till socialtjänsten för att sedan gå in på specifika frågor om 
situationer där etiska dilemman uppstått och kuratorns upplevelser av anmälningsskyldigheten. 
Intervjuguiden syftar till att uppnå en bekväm stämning och underlätta ett djupare samtal i intervjuns 
senare del (Willig, 2013). I intervjuns senare del är det möjligt för forskaren att ställa mer analytiska 
frågor (Smith m.fl., 2009). Intervjuguiden innehåller underliggande stödfrågor som kan användas vid 
tystnad under de enskilda intervjuerna. En avsikt har varit att formulera följdfrågor om det 
underliggande budskapet i intervjuerna som ger intervjupersonen möjlighet att dementera eller 
bekräfta budskapet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan ge ytterligare beskrivningar av ett 
fenomen. Efter genomförandet av intervjuerna har intervjuguiden reviderats utifrån innehållet i 
transkriptionerna för att möjliggöra ett ytterligare djup i fokusgruppen. I fokusgruppen har 
frågeområden använts som grund för en diskussion som sedan följdes upp med följdfrågor vid 
intressanta utsagor. Inledningen i intervjuguiden kompletterades med information om att det var 
deltagarna som skulle prata fritt med varandra och jag som samtalsledare avsåg att prata så lite som 
möjligt, frågor ställdes vid långa tystnader eller om ett ämne var särskilt intressant. Tydliggörandet av 
den fria diskussion möjliggör enligt Wibeck (2010) ett bättre samtalsklimat som eventuellt inte ger 
samma behov av intervjuguiden på samma sätt.  

Fokusgrupp 

Fokusgruppen har varit semistrukturerad i studien och med få deltagare. Utförandet av fokusgrupper 
kan skilja sig åt beroende på studiens syfte och metod. I en fokusgrupp samlas en grupp människor 
som samtalar om ett på förhand bestämt ämne under en avgränsad tid, samtalet leds av en 
samtalsledare som inleder diskussionen och därefter följer upp och presenterar nya teman (Wibeck, 
2010). Fokusgrupper kan vara strukturerade där samtalsledaren styr diskussionen med specifika frågor 
alternativt semistrukturerad där deltagarna i högre grad styr samtalet kring ett ämne som är valt på 
förhand (Wibeck, 2010). Fokusgrupper kan användas för att studera individers tankar, uppfattningar, 
skapa förståelse för något eller studera interaktionen bland deltagarna (Howitt & Cramer, 2010; 
Wibeck, 2010). I fokusgrupper uppmuntrar och reagerar deltagarna på varandras uttalanden utan yttre 
påverkan från intervjuaren, på så sätt gynnas samtalet och tankegångar utvecklas lättare än i en enskild 
intervju (Howitt & Cramer, 2010; Lund m.fl., 2016). Fokusgruppers gruppstorlek råder det oenighet 
om, en del forskare förespråkar fyra till sex deltagare och andra talar för större grupper (Howitt & 
Cramer, 2010; Wibeck, 2010). I en mindre grupp ökar individens inflytande som ofta blir personligt 
engagerad, möjligheten för feedback ökar. I en större grupp kan en ojämn samtalsfördelning uppstå, 
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det råder större krav på en tydlig struktur för att få relevant information om ämnet. Samtalsledarens 
roll i en fokusgrupp är att möjliggöra alla deltagares medverkan (Howitt & Cramer, 2010).  

Forskare påtalar att fokusgrupper med fördel kan kombineras med andra kvalitativa metoder vilket 
gjorts i denna studie. Genom en kombination av metoder kan fler nyanser av det studerade uppnås, om 
olika metoder pekar i samma riktning ökar också tilliten till resultatet samt studiens validitet (Howitt 
& Cramer, 2010). Chanmugam (2009) kombinerar fokusgrupper med individuella intervjuer för att 
undersöka skolkuratorers professionella relationer liksom Thompson, Barbour och Schwartz (2003) 
som har studerat olika professionellas perspektiv. Lund med flera (2016) använder kombinationen för 
att studera barns perspektiv på mobbning i förskolan. Målet i denna studie är att undersöka 
skolkuratorers upplevelser och erfarenheter i deras arbete med anmälningsskyldigheten. Genom att 
kombinera individuella intervjuer och en fokusgrupp tillåts enskilda åsikter erhållas samtidigt som 
diskussion kan ge nya infallsvinklar som jag som forskare inte kunnat förutse (Chanmugam, 2009).  

Urval och avgränsningar 

Studiens urval är baserat på en demografisk kartläggning av kommuner i Stockholms län, förfrågan 
om möjliga informanter har skett på olika sätt. En demografisk kartläggning utfördes trots att studien 
inte syftade till att erhålla ett representativt urval för en större grupp. Anledningen var istället att 
möjliggöra varierande uttalanden och rik empiri. Variabler som undersökts har varit andel i 
kommunen som förvärvsarbetar, de boendes utbildningsnivå i kommunen samt andelen som är födda i 
utlandet (Stockholms läns landsting, 2016). Tre olika kommuner valdes ut, i de kommuner där en 
samordnare för skolkuratorer funnits har denne kontaktats per mail eller telefon. Förfrågan har sedan 
skickats ut via samordnaren till en större grupp kuratorer i kommunen. Intresserade kuratorer 
kontaktade sedan mig via mail. I kommuner där ingen samordnare arbetat har enskilda kuratorer 
kontaktats direkt via mail eller telefon med en förfrågan om deltagande i studien. Ett urval av 
homogena grupper rekommenderas för att nå en gemenskap (Wibeck, 2010). De underlättar även det 
praktiska utförandet av insamlingen och analys med IPA som analysmetod (Smith m.fl., 2009). I 
studien inkluderades endast yrkesgruppen kuratorer inom kommunal och fristående grundskola för att 
uppnå ett homogent urval. En del arbetade på låg- och mellanstadium och en del enbart på 
högstadium. Inom tolkande fenomenologiska studier rekommenderas ett litet, väl grundat urval. Exakt 
lämpligt antal är beroende av organisatoriska begränsningar, innehållsrikedomen i intervjuerna samt 
nivån av intresset under analysen (Smith m.fl., 2009, s. 51). Smith (1995) rekommenderar fem till sex 
deltagare när intervjuer ska analyseras kvalitativt eftersom en överblick av varje intervju och dess 
teman är möjlig att uppnå. I studien har fem enskilda intervjuer använts för analys samt en fokusgrupp 
adderats för att erhålla en djupare bild av skolkuratorers arbete. Informanterna var alla kvinnor och 
utbildade socionomer. Deras erfarenhet av kuratorsyrket varierade från ett år upp till 20 år. Ett mail 
med ett informationsbrev (se bilaga 1) om uppsatsens syfte, genomförandet och etiska principer 
skickades till deltagarna strax innan intervjun ägde rum. 

I studien har en fokusgrupp utförts med tre ytterligare kuratorer som inte deltagit i de enskilda 
intervjuerna. De arbetade i samma kommun och träffades regelbundet på kollegiala träffar, de var på 
så sätt en homogen och existerande grupp. Enligt Wibeck (2010) underlättar användning av 
existerande grupper rekryteringen av fokusgruppen samt samtalsklimatet eftersom blyga och 
tillbakadragna personer har större möjligheter att öppna sig. Nackdelar med redan existerande grupper 
är dock att vissa antaganden kan tas för givet, gruppen faller in i existerande roller och ett kollegialt 
samförstånd äger rum (Wibeck, 2010). Eftersom skolkuratorerna var bekanta var det viktigt att jag 
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som forskare uppmärksammade gjorda antaganden och ställde klargörande frågor. Gruppen träffas 
dock inte dagligen vilket kan medföra att deltagarna inte föll in i existerande roller på samma sätt.  

De citat som inkluderats i studiens resultat- och analysdel har valts på grund av dess möjlighet att 
exemplifiera temat på ett bra sätt. Syftet med citaten har även varit att tydliggöra analysen och 
tolkningar med hjälp av praktiska situationer. Jag har försökt presentera informanterna på ett 
respektfullt sätt i citaten. Inom vissa teman har vissa citat från de enskilda intervjuerna kompletterats 
med ett citat från fokusgruppen eftersom gruppen fördjupade diskussionen. Alla lämpliga citat från 
varje intervju sammanställdes inom ett tema innan de jämfördes och några valdes ut.  

Genomförande 

I studien har intervjuer och en fokusgrupp utförts i en miljö som intervjupersonerna valt. Miljön för 
intervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2014) viktigt och bör upplevas bekväm av deltagaren för att 
möjliggöra mer information under intervjun. Det bör vara tyst och störande moment bör undvikas 
(Smith m.fl., 2009). Informanterna valde deras arbetsrum och fokusgruppen valde ett större rum. 
Bortsett från mindre ljud utanför rummet där intervjun hölls och mobiltelefoner som vibrerade ett par 
gånger, upplevde forskaren miljön som lugn utan störningar. Vid en intervju deltog ett barn till en av 
kuratorerna efter önskemål från kuratorn då barnet besökte förälderns arbetsplats den dagen. Barnet 
satt tyst och lyssnade och använde en ljudlös mobiltelefon och jag uppfattade inte att barnet störde 
kuratorns berättande under intervjun. Jag upplevde deltagarna bekväma utifrån sett, eventuellt på 
grund av att miljön var välbekant för dem. Vid en intervju valde jag att låta en kurator utföra en 
kortare arbetsuppgift innan vår intervju påbörjades, detta för att möjliggöra kuratorns fulla fokus 
senare under intervjun. 

I genomförandet av intervjuerna och fokusgruppen följde tre faser; en inledande fas, den fokuserade 
intervjufasen och en avslutande fas. Den inledande fasen innehöll allmänna ämnen som passade 
situationen för att skapa en bekväm miljö och möjliggöra en uppfattning om mig som forskare. 
Därefter upprepades informationen från informationsbrevet (se bilaga 1) om min utbildning, ämnet för 
uppsatsen och syftet för intervjun/fokusgruppen. Deltagarna fick även information om studiens 
konfidentialitet och deras frivilliga medverkan. Inledningen inkluderade även information om 
ljudinspelning via mobiltelefon, intervjuns längd samt eventuella frågor. Denna information utgjorde 
en grund för mig i planeringen av intervjuns utförande för att få ett lugnt och jämnt tempo i 
intervjupersonens berättande. Sedan följde den fokuserande fasen med öppna frågor om kuratorernas 
arbete och uppfattning om anmälningsskyldigheten (se bilaga 2). Intervjuguiden användes vid behov 
men mestadels fortsatte intervjuerna med följdfrågor om ämnen som kuratorn redan tagit upp. 
Leenden och nickningar var ett sätt att uppmuntra informanten att fortsätta samtalet. Innan 
intervjuerna avslutades hade deltagarna möjlighet att göra tillägg eller ställa frågor. Möjlighet till 
vidare kontakt per telefon eller mail erbjöds ifall deltagarna skulle vilja tillägga något i efterhand, 
vilket ingen av deltagarna valde att göra. Intervjuerna och fokusgruppen i studien följde därmed 
planeringen med en inledande, fokuserad och en avslutande fas. 

Intervjuerna och fokusgruppen pågick mellan 51 - 60 minuter. Inspelningen möjliggjorde att jag som 
forskare kunde koncentrera mig på intervjun samt underlättade även en stor mängd data för 
transkription och analys. Smith (1995) påtalar risken med att deltagarna är negativa till att intervjun 
spelas in eller att de på grund av inspelning blir obekväma i situationen. Jag upplevde dock inte detta 
utan erhöll uttalanden om att ljudinspelning behövs för att utföra en bra analys. 
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Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförandet av intervjuerna och fokusgruppen antecknade jag intryck av intervjun i ett 
anteckningsblock för att säkerställa att det första intrycket av intervjun blev ihågkomna (Smith m.fl., 
2009). Alla intervjuerna och fokusgruppen har transkriberats inom en vecka efter att de har ägt rum för 
att intervjuerna ska bli ihågkomna så exakt som möjligt. Empirin har skrivits ner ordagrant samtidigt 
som jag har lyssnat på ljudfilen på datorn, det resulterade i 57 sidor transkription av 5 enskilda 
intervjuer samt 14 sidor transkription av en fokusgrupp. Betoningar, längd på pauser m.m. har inte 
inkluderats eftersom målet med IPA är att erhålla ett innehåll och inte en interaktion (Smith m.fl., 
2009). Wibeck (2010) påtalar att data från fokusgrupper kan vara svårare att transkribera och analysera 
på grund av dess omfattning som ofta är större än individuella intervjuer. Fokusgruppen i studien var 
mer tidskrävande än övriga intervjuer att transkribera, i programmet VLC Media Player var det relativt 
lätt att urskilja varje deltagares utsaga då hastigheten för talet kunde sänkas vilket underlättade 
transkriberingen. En inledande information om att deltagarna inte skulle prata samtidigt ledde till 
tydliga redogörelser från var och en i fokusgruppen som kunde transkriberas utan problem. En 
bidragande faktor till tydligheten kan dock vara att deltagarnas röster lät olika vilket underlättade att 
skilja vem som sagt vad. I analysen av fokusgruppen har målet varit att analysera gruppens diskussion 
och inte de enskilda individernas utsagor eftersom åsikterna har utvecklats i gruppens samarbete. 

För att analysera intervjuerna och fokusgruppen har en tolkningsfenomenologisk analysmetod valts 
enligt Smith med flera (2009). Inledningsvis analyserades de enskilda intervjuerna var för sig där 
preliminära teman skapades för att fånga individuella upplevelser utifrån fenomenologins ansats. 
Därefter analyserades fokusgruppen som syftade till att fördjupa diskussionen och få mer innehållsrik 
information. Slutligen sammanfördes fokusgruppens analys till de enskilda intervjuernas analys. Fokus 
har varit på hur deltagarna begripliggör upplevelser som de är med om i sitt arbete. Målet med 
analysen var att synliggöra intressanta teman utifrån intervjuerna, varpå det är oväsentligt om temat 
upprepas av andra intervjupersoner eller inte (Smith m.fl., 2009). Analysen följer 6 steg: 

1. Inledningsvis fördjupade jag mig i alla transkriptioner genom ett flertal läsningar. Vid första 
läsningen lyssnade jag även på den inspelade ljudfilen för att minnas intervjupersonen och dennes röst 
i kommande analys. Läsningen i detta steg gjordes grundligt för att möjliggöra att analysen utgick från 
deltagarna samt för att skapa överblick av materialet. 

2. I nästa steg utfördes inledande anteckningar om betydelsen i utsagorna, nyckelord samt språket i 
varje intervju. Läsningen präglades av en öppenhet och allt av intresse antecknades vilket Smith med 
flera (2009) påtalar är viktigt inom IPA. Syftet var att skapa övergripande anteckningar av all empiri 
där vissa delar innehåller fler anteckningar än andra beroende på innehållet. I detta steg upptäcktes 
även skillnader, likheter och tolkningar utifrån mig som forskare. Forskarens tolkning i analysen är 
urskiljande för IPA, den ska utgå ifrån deltagarens egen utsaga men är skiljd från informantens utsaga. 
Exempel på en anteckning från analysen av intervju 1 är "En del föräldrar inser sitt hjälpbehov medan 
andra inte gör det och då är det grund för en orosanmälan".  

3. I tredje steget var syftet att sortera anteckningarna till preliminära teman, vilket kan förklaras som 
en beskrivning av essensen i liknande utsagor. Alla anteckningar från varje intervju sammanställdes 
och liknande utsagor parades ihop för att minska mängden empiri. De preliminära temana ordnades i 
rubriker på ett dokument på datorn. Ett preliminärt tema från intervju 3 var arbete efter anmälan.  

4. I nästa steg organiserades preliminära teman. Temana ska passa varandra i varje intervju och teman 
av störst intresse för fenomenet ska urskiljas. I detta steg sorterades en del information som inte 
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svarade på forskningsfrågorna bort. Det är viktigt att gå tillbaka till originaltranskriptionerna för att 
säkerställa att de preliminära teman som väljs utgår från intervjuerna och att rätt teman tas bort (Smith 
m.fl., 2009). Ett exempel på ett preliminärt tema som valdes bort från intervju 5 är faktorer som 
försvårar/underlättar arbetet med anmälan. 

5. När anteckningar och preliminära teman skapats och samlats i kluster för första intervjun 
genomfördes steg 2-4 på alla övriga intervjuer och fokusgruppen. Processen såg alltså likadan ut för 
varje intervju och sedan fokusgruppen enligt beskrivningen ovan. Smith m.fl. (2009) påtalar att varje 
transkription ska synliggöras och inte påverkas av tidigare intervjuer eftersom IPA vill framhäva varje 
fall.  

6. Nästa steg var att samla alla preliminära teman och söka efter mönster bland dem. Fokus var hur 
preliminära teman från en intervju kunde belysa preliminära teman i andra intervjuer samt vilka teman 
som framträdde som starkast. Preliminära teman döptes om och sammanställdes till fenomen där vissa 
fenomen skiljde ut sig och blev överordnade andra. Det preliminära temat samarbete med 
socialtjänsten blev i detta steg underordnad de två fenomenen skolfrånvaro och anmälan leder ej till 
långsiktig förändring för barnet. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådets allmänna råd har följts i studien för att uppfylla etiska forskningskrav 
(Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna erhöll information om studien och deras medverkan via mail 
då de tillfrågades om deltagandet i studien. Denna information upprepades och utvecklades sedan i ett 
informationsbrev (se bilaga 1) som skickades strax före intervjun och information förmedlades 
muntligen i intervjuns inledning. Information lämnades även att deras medverkan var frivillig, anonym 
och att deras arbetsplats eller kommun inte skulle röjas i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2011). 
Informanterna kunde avbryta sin medverkan när de önskade och deras medverkan användes endast till 
resultatet i denna studie. Endast jag som forskare hade tillgång till transkriptionerna och 
ljudinspelningarna raderades efter studiens genomförande. En diskussion av resultatet där även 
motsägande empiri redovisas är enligt Vetenskapsrådet (2011) gynnsamt att inkludera i en studie. I 
analysen och resultatet inkluderas olika typer av empiri, ett exempel kan vara de olika åsikterna om 
socialtjänstens möjlighet till att agera stödjande för skolkuratorerna. Min roll som forskare på ett 
universitet kan ha inneburit en maktobalans där jag styrde intervjuns tidsplanering och visste vilka 
frågor som skulle ställas. För att motverka den eventuella maktobalansen försökte jag skapa en 
personlig relation med informanterna och jag reflekterade över hur jag eventuellt påverkade 
informanterna. Jag lät även informanterna välja platsen för intervjun vilket ökade chansen för att 
intervjupersonerna upplevde situationen som bekväm (Smith m.fl., 2009). Den öppna intervjuformen 
enligt den fenomenologiska ansatsen möjliggjorde även att informanterna själva styrde samtalet vilket 
minskade min maktposition. 

Informanterna i studien var vuxna som diskuterade sina upplevelser av anmälningsplikten, ämnet för 
uppsatsen kan därmed inte utgöra ett personligen känsligt ämne för de medverkande 
intervjupersonerna. Däremot kan ämnet om barn som far illa upplevas som känsligt och framkalla 
negativa tankar efter medverkan. Ämnet för studien kunde upplevas som känsligt eftersom 
informanterna uppmanades berätta om när de tekniskt sätt begått tjänstefel då de avvaktat med känslig 
information och valt att inte göra en anmälan då oro uppkommit för ett barn i deras närhet. Min 
upplevelse av intervjuerna och fokusgruppen var att kuratorerna ansåg ämnet som intressant och att de 
hade ett behov av att prata om ämnet. Informanterna pratade även öppet om situationer då de avvaktat 
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med att anmäla oro på grund av olika orsaker vilket i sig kan tolkas som tjänstefel. Möjliga orsaker till 
att de upplevdes bekväma och kunde prata om sina dilemman kan vara att jag i början av intervjun 
tydliggjorde att jag sökte deras upplevelser och erfarenheter och inte skulle kontrollera deras arbete 
eller att jag visade intresse för informanten och lyssnade aktivt. Med hänsyn till skolkuratorernas 
sekretess gällande personlig information kunde ett problem uppstå om namn eller personlig 
information röjdes under intervjun. För att hindra detta problem informerades informanterna att de 
själva fick välja om de ville berätta om specifika fall och i så fall anonymiserat. Detta visade sig dock 
inte vara ett problem för informanterna då alla valde att berätta om olika familjer de mött utan att 
nämna namn eller annan information som röjde identiteten. Vid ett tillfälle under en enskild intervju 
berörde diskussionen en situation som informanten senare valde att ta bort på grund av en möjlig risk 
att skolan och familjen kunde identifieras. Efter informantens önskemål raderades denna del inför 
analysen i studien. Före intervjuerna reflekterade jag kring hur jag skulle agera om jag skulle få reda 
på något som för mig skulle vara oetiskt agerande men någon sådan information uppkom aldrig under 
datainsamlingen. 

Studiens kvalitet 

Studiens kvalitativa ansats innebär specifika förutsättningar för en diskussion om studiens kvalitet. 
Syftet med den valda fenomenologiska ansatsen har varit att erhålla ett djup i specifika individers 
tankar och erfarenheter och undersöka den upplevda verkligheten (Willig, 2013). Generaliserbarhet 
har inte varit ett mål med studien eftersom resultatet från en fokusgrupp och enskilda intervjuer endast 
gäller för den valda gruppen. Resultatet kan därmed inte generaliseras till en större grupp eller 
population i samhället (Wibeck, 2010; Willig, 2013). Validitet innebär huruvida en studie beskriver 
det som studien avser att undersöka och om en studie är reliabel erhålls samma resultat vid olika 
tillfällen (Willig, 2013). Eftersom kvalitativa studier utförs med en öppen forskningsdesign och 
studerar en specifik upplevelse medför detta problem i diskussion av validitet och reliabilitet (Willig, 
2013). Enligt Willig (2013) kan en kvalitativ studie ha validitet om deltagarna tillåts ifrågasätta 
forskaren. Ett annat sätt att uppnå validitet är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att ställa följdfrågor 
om det underliggande budskapet i intervjuerna där informanten kan bekräfta eller dementera 
budskapet. Följdfrågor ställdes vilket ledde till ett par tillfällen där intervjupersonen formulerade om 
budskapet utifrån dennes perspektiv. På så sätt justerade informanten min utsaga och feltolkningar 
undveks vilket kan tyda på att validiteten ökat något. Validerande korta frågor ställdes även för att 
säkerställa att jag uppfattat rätt, korta ord som Jaha... Mhm samt tystnad användes för att få personen 
att berätta mer. Frågor som Hur upplevde du det... Kan du berätta mer om det... Hur då... användes 
även vilket enligt Smith med flera (2009) möjliggör ett djupare samtal. En del intervjuer gled över på 
oförutsedda ämnen som visade sig ha stor inverkan på deltagarna och framkom i analysen vilket enligt 
Smith (1995) är en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer. I slutet av några intervjuer 
kommenterade informanterna att frågorna var bra och att det kändes som att de fick prata mycket, det 
kan tyda på en lyckad intervju enligt den fenomenologiska ansatsen om att följa intervjupersonens 
upplevelser och erfarenheter. En pilotintervju användes även för att på förhand testa möjliga ämnen för 
intervjun, pilotintervjun gav erfarenhet om att frågor om socialstyrelsens allmänna råd (2014a) och 
användning av specifika begrepp styrde intervjupersonen, vilket resulterade i att det uteslöts ur 
kommande intervjuer och fokusgrupp om inte informanterna själva påtalade dem. I kontaktfasen 
informerade jag endast övergripande om studien vilket kan bidra till informanternas styrning.  



 
 

18

Under analysarbetet är det viktigt att se forskarens påverkan för resultatet och vad som kan resultera i 
ett snedvridet resultat. I studien har endast jag haft rollen som en aktiv forskare med ett visst stöd från 
handledare vilket kan vara en nackdel. Jag kan ha påverkat analysen i en viss riktning i jämförelse med 
om flera forskare deltagit i analysen (Wibeck, 2010) samt om en medhjälpare hade deltagit i 
fokusgruppen (Smith, m.fl., 2009). Inom ramen för studien var det dock inte möjligt att inkludera 
andra forskare. Andra risker för en snedvriden analys är att informanterna fritt har berättat om sitt 
arbete vilket kan ha inneburit att de framställt sig bättre, något jag aldrig kan veta. En annan risk kan 
vara att de som anmält sig kan vara framstående inom och ha ett intresse för arbetet med 
anmälningsplikten, i jämförelse med kollegor som inte har samma intresse. Intervjuer med exempelvis 
alla kuratorer inom en kommun kan möjliggöra en mer rättvis bild av verkligheten men har inte varit 
möjligt i denna studie. För att vidga perspektivet kan det även vara gynnsamt att ta in övriga 
professioner så som socialsekreterares perspektiv i en större studie. För att undvika problemet med 
snedvriden analys har en målsättning varit att beskriva analysprocessen i detalj för att öka förståelsen 
av den utförda analysen för läsaren (se avsnitt Databearbetning och analysmetod) vilket Kvale och 
Brinkmann (2014) påtalar som en fördel i kvalitativa studier. Följdfrågor har även ställts för att 
säkerställa att inte informationen ändras under intervjuns gång. All transkribering innebär en viss 
tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). Tolkande fenomenologisk analys har utförts vilket möjliggör en 
tolkning från mig som forskare. Jag har dock skiljt på mina reflektioner och informanternas utsagor 
med hjälp av färgmarkeringar i analysarbetet eftersom det är viktigt att analysen utgår ifrån 
intervjupersonerna (Smith m.fl., 2009). Enligt Smith m.fl. (2009) består en lyckad analys av tid, 
reflektion och dialog, i studien har jag därför låtit analysavsnittet ta ett flertal veckor för att möjliggöra 
nya tankar och en större förståelse för utsagorna. 

Något som kan ha påverkat utförandet och resultatet i studien är min bakgrund som socionom och 
erfarenhet och förkunskap om socialtjänstens arbete. Min förkunskap har styrt mitt inledande intresse 
för frågan samt mina metodval i studien vilket kan gå emot fenomenologins tanke om förutsättningslös 
kunskap. På grund av min förkunskap och valet av fenomenologi valde jag dock att byta perspektiv 
och studera anmälningsskyldighet utifrån skolkuratorers perspektiv, ett nytt ämne för mig där jag 
redan i kontaktfasen påtalade att syftet var att nå deras upplevelser av fenomenet. I inledningsfasen av 
studien engagerade jag mig i en litteraturgenomgång av ämnet, vilket styrde valet av forskningsfråga, 
metodval och citat. Kvale och Brinkmann (2014) samt Smith med flera (2009) påtalar vikten av 
forskarens självreflektion av sin förkunskap och tidigare upplevelser under hela studien. Under 
studiens gång återkom jag till syftet att försöka förstå hur skolkuratorerna upplever anmälningsplikten. 
Jag lät därför ämnen om socialtjänstens arbete passera och var uppmärksam på när jag funderade kring 
mina erfarenheter, enligt mig har detta minskat min personliga påverkan på resultatet. Ett annat sätt 
var att försöka ställa följdfrågor om informantens utsagor i intervjun vilket medförde att intervjuerna 
till stor del följde informanten. Mitt yrke som socionom upplevde jag även skapade en kontakt med 
informanterna som möjliggjorde en öppen diskussion. Ett flertal informanter hänvisade till mitt yrke 
och erfarenhet som socionom för att få igenkänning vilket kan ha möjliggjort mer ärliga svar. En 
informant påtalade exempelvis i intervjun att "Ja, men du som vet hur socialtjänsten arbetar". 

Kombinationen av enskilda intervjuer och en fokusgrupp kan innebära både för- och nackdelar i en 
fenomenologisk studie. För att stärka trovärdigheten i studien har ett flertal metoder använts för 
insamling av data (Howitt & Cramer, 2010; Wibeck, 2010). Enskilda intervjuer samt en fokusgrupp 
har inkluderats för att se huruvida dess resultat överensstämmer och för att erhålla ett större djup i 
diskussionen. I studien berördes de tre slutgiltiga teman i de enskilda intervjuerna och fördjupades 
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ytterligare i fokusgruppen som avsiktligt hölls i slutet av datainsamlingen. Två citat som handlar om 
skolkuratorns försök till att i första hand samarbeta gällande anmälning kan exemplifiera detta: 

Citat från intervju 2: 

Där gjorde vi bedömningen att vi ringde istället och talade om det här för mamman. "Vet du nu har 
din son berättat det här". Hon blev ju självklart jätteledsen och kunde faktiskt precis beskriva samma 
sak... Då var det mer att vi la fram det såhär "men vet du, det finns hjälp och få." 

Citat från fokusgrupp: 

Jag brukar försöka säga till lärare eller ja skola att " Målet är väl att vi ska dela vår oro, att skolan ska 
dela oron för eleven med föräldrarna så att vi får en gemensam oro kring vad det är som pågår. 
Istället för att man sitter i varsin båt så att säga. 

Kvalitativa studier tenderar att generera en stor mängd data som inte får reduceras och omformuleras 
innan studiens analys har påbörjats (Willig, 2013). Den stora mängden data är dock en del i ett 
fenomenologiskt perspektiv där forskaren försöker minimera sin styrning för att utgå från 
informantens perspektiv (Smith, m.fl., 2009). En fördel med fokusgrupper i samhällsvetenskapliga 
studier är enligt Wibeck (2010) att de mer liknar människors vardag där åsikter formas genom sociala 
diskussioner, snarare än enskilda tankeprocesser. I en studie av känsliga ämnen är det enligt Wibeck 
(2010) fördelaktigt med fokusgrupper då deltagarna är ett stöd åt varandra, de kan välja vad som tas 
upp och vara tysta under delar av diskussionen. Att gå emot plikten genom att välja att inte anmäla oro 
för ett barn kan anses vara ett känsligt ämne att diskutera, fokusgruppen kan ha bidragit till att 
informanterna känt sig bekväma och vågat dela med sig av känsliga ämnen i gruppen. En nackdel 
gällande trovärdigheten inom studier med fokusgrupper är om deltagarna inte vågar uttrycka sin 
personliga åsikt på grund av grupptryck eller att åsikterna överdrivs för att påverka övriga deltagare 
(Wibeck, 2010). I studien kan jag inom delar av diskussionen se att deltagarna var samstämmiga i sina 
åsikter även om detta till stor del kan bero på att de arbetar inom samma kommun.  

Resultat och analys 

Detta avsnitt är uppbyggt kring de tre fenomen som härstammar från de enskilda intervjuerna samt 
fokusgruppen som utförts med skolkuratorer på olika grundskolor i Stockholm. Ämnet har varit 
informanternas upplevelser av arbetet med anmälningsskyldigheten till socialtjänsten då de misstänker 
eller får kännedom om ett barn far illa. En tolkningsfenomenologisk analys har utförts där olika 
fenomen utvecklats utifrån skolkuratorernas berättelser (se metodavsnittet). Data från enskilda 
intervjuer samt en fokusgrupp har kombinerats enligt studiens design och samtliga transkriptioner 
utgjort ett enhetligt material i analysen. All data har dock analyserats separat och på samma sätt. De 
fenomen som utvecklats i analysen har alla berörts i intervjuerna men fördjupats ytterligare i 
fokusgruppen. Eftersom den tolkande fenomenologiska analysen inkluderar både beskrivningar av 
informanten samt tolkningar av mig som forskare är dessa sammanfogade i presentationen nedan.   

Resultatavsnittet inleds med en beskrivning av rutiner om anmälningsplikten på kuratorernas skolor, 
denna del kommer direkt från informanterna och har inte analyserats. Informanternas beskrivning av 
deras rutiner syftar till att erbjuda läsaren en bakgrund om hur skolkuratorer arbetar med anmälningar 
till socialtjänsten och kan ge en bättre förståelse för sammanhangen som tas upp i analysen. Sedan 
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presenteras resultatet av analysen i tre fenomen med underteman. De tre fenomenen är: frivillighet, 
emotionell stress samt skolkuratorns roller i arbetet. 

Skolornas arbetsrutiner om anmälningsplikten 

I intervjuerna samt i fokusgruppen har det framkommit information om arbetsrutiner när skolan ska 
göra en anmälan till socialtjänsten. Rutinerna skiljer sig åt eftersom skolkuratorerna arbetar i olika 
kommuner och på olika skolor där en del kommuner använder färdiga blanketter för anmälan. 
Skolkuratorer på fristående skolor har kontakt med ett flertal socialtjänstkontor i området till skillnad 
från kommunala skolor. Oro för ett barn kan enligt kuratorerna uppkomma då barnet berättar för 
skolkuratorn eller då övrig skolpersonal förmedlar information från barnet till skolkuratorerna. 
Informationen kan förmedlas vid personlig kontakt eller elevhälsoteamets möten där skolsköterska, 
specialpedagog, kurator och biträdande rektor kan delta. Oron utreds med frågor till berörda innan ett 
ställningstagande tas om det är aktuellt med en anmälan. Ibland kan frivilliga insatser som stöd från 
skolan, socialtjänsten eller BUP prövas i första hand. Ett annat alternativ kan enligt kuratorerna vara 
ett par kostnadsfria samtal med kommunens familjebehandlare inom socialtjänsten där föräldrar själva 
ansöker om stöd. Om den frivilliga hjälpen inte leder till förändring och föräldrarna är villiga att ta 
emot stöd från socialtjänsten kan en ansökan om utredning beskrivas i orosanmälan som skickas till 
socialtjänsten. Om kuratorn är osäker på om en anmälan ska göras kan socialtjänsten kontaktas för att 
få råd om agerande utan att röja barnets identitet. Om en anmälan ska göras formuleras oron till 
konkret information som kuratorn, ibland tillsammans med skolpersonal, skriver ner i ett dokument.  

All personal på en skola har anmälningsskyldighet men det är ofta kuratorn som är ansvarig för arbetet 
med anmälan i kontakt med socialtjänsten. Skolans rektor, biträdande rektor och/eller skolkuratorn 
skriver under anmälningarna till socialtjänsten i syfte att avlasta skolpersonal. Anmälan skickas till 
socialtjänsten som kontaktar skolan för information per telefon eller ett gemensamt anmälningsmöte. I 
de flesta fall informeras barnets föräldrar innan anmälan skickas till socialtjänsten. Socialtjänsten har 
utredningsansvar och skolan förmedlar därför endast information som innebär oro för barnet. Kuratorn 
kan, vid behov fungera som en kontaktperson gentemot socialtjänsten bortsett från om kuratorn inte är 
på plats. När anmälan är skickad kan socialtjänsten informera om deras beslut att inleda eller inte 
inleda en utredning, skolkuratorerna kan dock uppleva att de själva ofta får begära denna information. 

Om oron för ett barn gäller våld eller sexuella övergrepp skickas anmälan oftast samma dag som oron 
upptäcks. I dessa fall informeras inte föräldrar innan utan en anmälan skickas direkt till socialtjänsten 
som utför ett samtal med barnet, ofta med en stödperson från skolans sida. Samtalet kan ske i skolan, 
på socialtjänsten eller på ett barnahus där polis, läkare och barn- och ungdomspsykiatri arbetar. I 
efterhand tar socialtjänsten kontakt med föräldrar och informerar att en orosanmälan inkommit. 

Fenomen 1 - Frivillighet 

I analysen av de enskilda intervjuerna och fokusgruppen berör första fenomenet skolans och 
socialtjänstens fokus på frivillighet när ett barn far illa. Ett samarbete och föräldrars välvilja är enligt 
kuratorerna en viktig förutsättning för att förbättra en problematisk familjesituation och barnets 
välmående. Socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) styr 
arbetet för barn som misstänks fara illa, lagen grundas på individers frivillighet och fokuserar på 
stödjande insatser. Kuratorerna påtalar att frivilligheten får stora konsekvenser för skolkuratorers 
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arbete samt även för barnet som inte alltid erhåller stöd i svåra situationer. Det blir extra tydligt att 
barn påverkas negativt av arbetet med frivillighet i situationer där barnet har en hög skolfrånvaro.  

Skolans fokus på frivilliga insatser i första hand 

En stor del av skolkuratorernas arbete innebär enligt kuratorerna att arbeta motiverande med 
föräldrarna för att familjen och främst föräldrarna ska söka hjälp från kommunen. Samverkan med 
föräldrar är även ett av skolans uppdrag. Min tolkning efter analysen är att möjligheten att hjälpa barn 
som det finns oro för ökar avsevärt om föräldrarna når en insikt om och vill lösa problemet vilket är en 
anledning till att kuratorerna fokuserar på ett samarbete med föräldrar och handläggare på 
socialtjänsten vilket ett citat från fokusgruppen beskriver: 

Målet är väl att vi ska dela vår oro, att skolan ska dela oron för eleven med föräldrarna så att vi får en 
gemensam oro kring vad det är som pågår. Istället för att man sitter i varsin båt så att säga. 

Skolkuratorernas uppfattning är att när en anmälan skickas till socialtjänsten utan skolans kontakt med 
föräldrar minskar möjligheten för att skolan kan ha ett fungerande samarbete med föräldrar på lång 
sikt, men detta håller inte alltid övrig personal med om. Min tolkning visar att förutsägbarhet och 
tydlighet bör prägla relationen med föräldrarna, informant 5 framför även möjligheten att informera 
och varna om eventuella konsekvenser av situationen om den inte förändras. Relationen bör enligt 
kuratorerna möjliggöra att kuratorerna kan diskutera skolans oro med föräldrarna och ge föräldrarna en 
chans att förbättra situationen på egen hand. 

Arbetet för frivilliga insatser är tidskrävande enligt kuratorerna i min studie, det lyckas inte alltid och 
kan leda till att anmälan till socialtjänsten endast fördröjs. Om arbetet för frivilligt stöd inte fungerar 
skickas enligt alla kuratorer anmälan om oro till socialtjänsten. Kuratorerna berättar att arbetet för 
frivilliga insatser kan innebära att föräldrar kan bli medvetna om problemet och bli hjälpsökande vilket 
minskar föräldrars eventuella reaktioner på en anmälan. Enligt min analys av skolkuratorernas 
berättelser kan skolans arbete för frivillighet innebära att barnets perspektiv uteblir i situationer då 
barn far illa, om läget snabbt förvärras skickas dock en orosanmälan. Informant 1 beskriver detta: 

Då träffar jag barnet ganska länge och frågar...  Situationen blev värre hemma och då hade jag ett 
samtal med pappan. Då berättade barnet att nu började det bli riktigt illa hemma liksom.   

Enligt ett par skolkuratorer är socialtjänsten mer synlig bland kommunens invånare idag. Informant 2 
beskriver att socialtjänstens synlighet bidrar till att föräldrar har lättare att söka hjälp på egen hand: 

Här på skolorna så jobbar vi mycket med till exempel socialtjänstens olika frivilliga insatser... 
Fältsekreterare som är kopplade till skolan träffar hela vårt högstadium... Via det så får vi också, både 
elever och föräldrar information om vart man kan vända sig till så jag upplever ändå att föräldrar är 
väldigt duktiga idag på att söka hjälpen själva faktiskt.  

Anmälan leder ej till långsiktig förändring för barnet 

Enligt analysen i denna studie upplever skolkuratorerna att socialtjänstens fokus på föräldrars 
frivillighet medför att det kan ta tid innan en familj tar emot hjälp, alternativt att familjen aldrig tar 
emot hjälp från socialtjänsten. I princip samtliga informanter upplever att föräldrars frivillighet till 
stöd förhindrar en långsiktig förändring för barnet. Samtalet fördjupas i fokusgruppen där en åsikt 
framkommer att socialtjänsten inte är kapabel till ett mer långsiktigt stöd för familjer idag. En 
frustration upplevs av kuratorerna eftersom situationen i en familj kan förvärras under socialtjänstens 
arbete där kuratorerna gör upprepade anmälningar vilket informant 4 beskriver:  

Vi gjorde anmälan efter anmälan för vi var jätteoroliga... Där kände vi att det tog alldeles för lång tid 
innan det hände någonting, men han blev placerad.  
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Skolkuratorerna beskriver att det händer att utredningar avslutas utan insats då föräldrar eller barnet 
tackar nej till insats trots skolans och socialtjänstens bedömning om behov av insatser. Analysen av de 
flesta kuratorers berättelser visar att barnet inte erhåller stöd efter barnets behov. Socialtjänstens 
kortsiktiga stödinsatser vid uppfostringsvåld kan enligt informant 4 leda till att situationen återgår till 
att barnet utsätts igen. I brist på alternativa sätt att uppfostra barnet kan föräldrarna avstå helt från 
regler i hemmet vilket går ut över barnet. Samarbetet mellan skola, polis och socialtjänst försvårar 
arbetet ytterligare då återkoppling mellan aktörerna är tidskrävande enligt kuratorerna. Analysen visar 
att informanterna i min studie upplever att orsaken till det är att socialtjänstens möjligheter att ta till 
tvångsåtgärder gällande barn som far illa är begränsade.  

Min analys visar att de flesta kuratorer upplever att föräldrars integritet värderas högt i socialtjänsten 
och i lagen. Analysen visar att principen om föräldrars integritet ibland går före principen om barnets 
bästa. Skolkuratorerna berättar att de upplever frustration då ingen förändring sker trots upprepade 
anmälningar, skolkuratorerna arbetar efter ställningstagandet att agera för barnets skull. Informant 5 
påtalar att barnet under tiden kan uppleva trauman vilket påverkar kuratorerna emotionellt: 

Det känns inte bra att skicka anmälningar när det tidigare inte har blivit bra för barnet. 

En informant från fokusgruppen uttrycker hopplöshet över hur mycket barnet ska behöva utsättas 
innan socialtjänsten agerar med tvång då föräldrar motsätter sig hjälp från kommunen. Enligt de flesta 
av skolkuratorerna skulle ett tidigt agerande från socialtjänstens sida hindra ett omhändertagande av 
barn eftersom familjen istället skulle få hjälp tidigare vilket informant 2 exemplifierar: 

Hade socialtjänsten gått in lite tidigare när vi började så tänker jag att man åtminstone kanske kunde 
rädda en av föräldrarna... missbruket var inte lika svårt då. 

En tolkning av socialtjänstens kortsiktiga kontakt med familjen och överbelastning i arbetet som 
kuratorerna beskriver, kan innebära att socialtjänsten har svårare att upptäcka problem i familjen. 
Enligt kuratorerna berättar barn inte alltid sanningen för en okänd människa, i jämförelse med en 
välbekant skolpersonal. Analysen kan visa att socialtjänstens kortsiktiga arbete och socialsekreterares 
överbelastning i arbetet är faktorer som kan drabba barn som far illa då de inte får adekvat hjälp. 
Informant 5 exemplifierar problematiken då socialtjänsten inte når barn som far illa med en situation 
där orosanmälan har skickats på grund av föräldrars alkoholbruk: 

Det går ju långt innan det blir någon typ av tvång vilket gör att vi vet att dom behöver så mycket 
hjälp... Mamman tackar nej till hjälp och tycker att "jag har läget under kontroll"... fast man då vet att 
nej, det är inte så... Det enda som gäller här är att ha is i magen tills vi kan göra nästa orosanmälan... 
Barnet som säger att "ja du sa ju att det skulle bli bättre men mamma dricker ju fortfarande"... och 
"nej dom har inte fått någon hjälp, vi var på ett möte och sen blev det inget mer".  

Skolfrånvaro 

En situation som enligt skolkuratorerna kan bli problematisk i socialtjänstens och skolans frivilliga 
arbete när barn far illa är när ett barn har hög skolfrånvaro. Enligt flera av informanterna har 
problemet med skolfrånvaro ökat markant de senaste åren och det kan vara tecken på en underliggande 
problematik. Fokusgruppen berörde dilemmat ytterligare och påtalade att varken socialtjänst eller 
skola kan tvinga barnet till skolan i hemmet. En tolkning av informanternas berättelser är att skolans 
har bristande resurser för att arbeta motiverande med barnet. Enligt kuratorerna finns inte möjligheten 
till att göra hembesök i den mån som önskas. Utan föräldrars samarbete kan inte skolkuratorerna 
arbeta utredande. Skolkuratorerna upplever att socialtjänsten inte tar ansvar för problemet med hög 
skolfrånvaro. Enligt kuratorerna finns en tendens att socialtjänsten inte alltid utreder trots flera 
anmälningar, de kan hänvisa till BUP om ingen ytterligare social problematik existerar. Enligt 
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skolkuratorerna hanterar inte BUP familjeproblematik, enligt min analys kan det medföra att ett barn 
med hög skolfrånvaro hamnar mellan stolarna i kommunens stödsystem vilket leder till att barnet inte 
får adekvat hjälp. Ett citat från fokusgruppen beskriver problematiken med hög skolfrånvaro: 

1: Just när elever är frånvarande och verkligen är hemma då och inte är i skolan. Vi kan prata om 
hemma i månader, om inte vårdnadshavaren är med på tåget... Det svåra är ju när inte 
vårdnadshavaren blir lika oroad som vi, vi kan ju inte gå hem och ringa på och bulta på och 
tränga oss in. Det är utanför skolans mandat och där. 

3: Ja där blir det också ett glapp. 

2: Men socialtjänsten kan ju inte den delen, dom är ju inge duktiga på hur man ska få ett barn att gå 
till skolan. Alltså dom har ju inga möjligheter att jobba hemma i en familj på det sättet. Dom är 
ju utredande, dom vill ju i dom lägena liksom få familjen till psykiatrin eller så. 

Enligt skolkuratorerna saknas en helhetssyn och långsiktig planering i hela kommunen där de olika 
aktörerna kan bidra med sin kunskap och sitt stöd till familjen. En situation där barnet inte kommer till 
skolan kan enligt kuratorerna accelerera till en problematik, här känner skolkuratorerna en maktlöshet 
då de upplever att barnet inte får stöd för sitt behov.  

Fenomen 2 - Emotionell stress 

Det andra fenomenet som framträder i de enskilda intervjuerna samt i fokusgruppen är att kuratorerna 
upplever emotionell stress i arbetet med en anmälan om oro och hanterar det på olika sätt. Kuratorerna 
känner empati och frustration för barn i en svår situation och påverkas av själva arbetet med 
anmälningsskyldigheten vilket informant 4 beskriver: 

Du ska inte tänka så mycket utifrån hur det kommer att påverka... Man är alltid rädd, hur kommer det 
här att tas emot, hur kommer det här att gå och så vidare. Det har ju hänt väldigt många fel, så om 
man tänker på det utifrån hur det har fungerat så skulle man inte göra några anmälningar. 

Min tolkning är att kuratorers emotionella stress är oundvikligt i arbetet eftersom kuratorn, som alla 
människor, upplever känslor i vardagen och har en nära relation med barnet. En informant i 
fokusgruppen berättar även att hon kan känna sig obekväma då hon ska formulera en anmälan som en 
annan personal upptäckt även om kuratorn aldrig haft kontakt med familjen vilket även andra 
informanter nämner. Vid fall av misshandel och övergrepp upplever beskriver kuratorerna emotionell 
stress men denna är lättare att hantera då lagen är tydlig vid våld. En tolkning av intervjuerna och 
fokusgruppen är att kuratorer påverkas emotionellt när oklar ansvarsfördelning eller oenigheter mellan 
olika instanser råder. Informant 1 exemplifierar en oenighet mellan skolan och socialtjänst då 
socialtjänst går ifrån sitt ansvarsområde: 

Så ringer dom [socialtjänsten] till skolan, "varför kan ni inte göra på det här sättet?" Så lägger dom 
sig i vårt arbete, det har hänt faktiskt, då blir man ju... Jag ringer för det är en social problematik, jag 
kan skilja på skolrelaterade problematik och social problematik. 

För att klara av den emotionella stressen som kuratorerna drabbas av i arbetet med anmälningar till 
socialtjänsten betonar kuratorer fyra olika delar, dessa delar är bemötandetekniker, gränssättning i 
arbetet, erfarenhet och kompetens samt motivationsfaktorer i arbetet. 

Bemötandetekniker 

Merparten av medverkande kuratorer påtalar att arbetet med anmälningar underlättas av deras 
bemötande av föräldrar och barn, eftersom föräldrars positiva inställning gynnar arbetet med anmälan 
och barnets bästa. En öppenhet om oron och vilket stöd som kan vara lämpligt för familjen är även 
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gynnsamt enligt kuratorerna. Ett öppet kroppsspråk, en välkomnande miljö med skriftlig information 
om socialtjänsten samt känslomässigt och praktiskt stöd kan enligt informant 3 underlätta för 
samarbetet med föräldrar och därmed kuratorns stress. För ett gynnsamt arbete med 
anmälningsskyldigheten krävs enligt informant 4 ett situationsanpassat arbete och samtalskompetens:  

Där man på ett fint sätt... där man i alla fall försöker lägga fram att de här grejerna har vi sett och om 
vi kan hjälpa till... Jag tror att det är a och o hur man lägger upp. Att inte bli liksom att "ditt barn har 
gjort det här vi ska anmäla er"... Att inte bara se dom liksom som att "ni är dåliga föräldrar för att ni 
har gjort det här, ni är bra föräldrar men det finns ett annat sätt att göra det på". 

Några av kuratorerna framför möjligheten till anmälningsmöten tillsammans med socialtjänsten och 
föräldrar, mötena ökar förståelsen av oron för de inblandade parterna vilket minskar kuratorns stress:  

För då blir det också ett sätt för skolan att inte bara skriva ett papper som ska tolkas av socialtjänsten 
och vårdnadshavare och där dom kanske kan uppfatta fel och så utan att man kan träffas och går 
igenom det ihop och vecklar ut det och beskriver om det liksom är någonting som vårdnadshavare 
inte är helt medveten om.  

Gränssättning i arbetet 

Ett annat sätt att hantera och minska den emotionella stressen som kuratorer utsätts för, är enligt 
samtliga kuratorer att sätta gränser för sina arbetsuppgifter gentemot skolpersonal, föräldrar, barn eller 
andra professionella som BUP eller socialtjänst. En tolkning är att kuratorernas gränssättning leder till 
att de lättare kan fokusera på sin uppgift, samarbetet med föräldrar underlättas och det blir lättare att 
hantera stressen. Analysen visar att genom kuratorns gränssättning erhålls en bättre förståelse och 
acceptans för professionernas olika ansvarsområden. Informant 5 sätter en gräns efter ett par samtal av 
föräldrastöd och hänvisar sedan till andra instanser för föräldrastöd. Informant 1 fokuserar på att 
endast agera stöd för barnet och ingriper därmed inte i föräldrars vårdnadstvist vilket citatet beskriver:  

Det som jag gör och som skolan brukar säga, vi måste se till att vi inte blir bränsle, ta inte ställning 
för någon... Där försöker jag vara tydlig med föräldrarna, jag vill inte att dom ska använda sig av mig 
i något som helst rättsligt sammanhang. "Det här ska vara ett andningshål för ditt barn, jag tänker inte 
hjälpa dig någonting där". 

I några av de enskilda intervjuerna framkommer vikten av att tydliggöra kuratorernas ansvar gentemot 
socialtjänsten. Några kuratorer betonar att deras arbete främst fokuseras på barnets skolgång och 
händelser i skolan. Problem mellan föräldrar eller i hemmet ansvarar socialtjänsten för att hantera, det 
är även socialtjänsten som har ett utredningsansvar. Skolan ska endast se sin uppgift i arbetet med 
anmälan om oro vilket är att anmäla oron till socialtjänsten. En tolkning är att konflikter och 
inkompetens kan uppstå om olika aktörer i ett barns liv går utanför sitt yrkesansvar. Ett exempel är att 
missuppfattningar och felaktig information kan förmedlas till familjen. Upplevelser av att aktörer 
påtalar hur en annan aktör ska arbeta finns hos kuratorerna vilket informant 2 exemplifierar: 

Att vi hamnar i det här att BUP talar om för oss hur vi ska jobba med eleven, och det är inte alltid 
skolor har små grupper, det är stora klasser och där blir det ju fel när föräldrar och barn besöker BUP 
och BUP säger så här ska skolan jobba. Verkligheten ser inte ut så och BUP kanske tycker samma 
sak om oss att skolan har mycket åsikter om hur vi ska jobba med eleven. 

Erfarenhet och kompetens 

Ett tredje del som påverkar skolkuratorers hantering av emotionell stress i arbetet med 
anmälningsskyldigheten är skolkuratorns erfarenhet och kompetens. Med samtalskompetens och 
upplevelser av svåra situationer som sedan blir vägledning uppfattar ett flertal kuratorer att de blir 
tryggare i sin yrkesroll. Kuratorerna i fokusgruppen fördjupar denna diskussion och påtalar att 
erfarenhet underlättar tveksamma situationer om att anmäla direkt eller att ta kontakt med föräldrar. 
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Efter några år inom kuratorsyrket påtalar fokusgruppen att det blivit lättare att tänka igenom besluten 
och de blir inte lika emotionellt påverkade som i början av karriären vilket är gynnsamt för stressen: 

3: Men det här med att inte rusa på. För, jag har inte jobbat så länge som skolkurator, 4 år någonting 
nu snart. I början kände jag mer stress över att jag skulle agera, jag skulle göra saker "nu måste 
jag liksom säga någonting här som är", jag kände liksom så. Nu känner jag mer att "nej men jag 
väntar lite liksom, jag tänker till lite... 

2: Jag sitter still i båten. 

3: Jag rådgör med någon, jag agerar inte lika snabbt liksom.  

1: Det är en bra taktik. 

2: Men det kommer ju med tryggheten i att man också kan lita på att just nu är det ingen fara att 
släppa det här till imorgon. 

3: Nej. 

2: Det gör man inte som nyexad, då kan man inte förstås bedöma. 

3: Nej, för det blir också så att i skolans värld så är allting akut, så kan man känna ibland. 

Motivationsfaktorer i arbetet 

Vid svåra situationer i arbetet med anmälningsskyldigheten visar min analys att kuratorerna fokuserar 
på det som ger energi för att orka fortsätta med arbetet. Ett flertal kuratorer påtalar att negativa 
erfarenheter av socialtjänstens arbete inte förmedlas till barnet men den personliga stressen minskar 
genom att diskutera sin frustration med kollegor. Informant 3 berättar om att stöd från kollegor och 
ansvarsfulla rektorer är betydelsefullt när hon blir frustrerad eller möts av föräldrars starka reaktioner:  

Att man har uppbackning av sin chef och kollegor, det är jätte, jätteviktigt så att man inte känner sig 
ensam i det. Att en skolledare tar sitt ansvar... som rektor att vara slutgiltigt ansvarig. 

Att bistå vid kontakter med andra myndigheter ser informant 4 som motiverande trots att det inte ingår 
i kuratorns arbetsuppgifter. En annan viktig del enligt ett flertal kuratorer är att se till barnets 
friskfaktorer samt att få barnets egen bekräftelse vilket informant 1 exemplifierar:  

När barnet säger "åh vad skönt det var att få prata med någon som jag litar på, nu mår jag bättre". Då 
blir ju jag, då tänker jag att ja jag har gjort vad jag kan i stunden. 

Erfarenheten av att kuratorns oro i vissa situationer var befogad och till slut ledde till positiv 
förändring för barnet är även motivation till att fortsätta anmäla oro till socialtjänsten även om det 
innebär komplikationer vilket citatet från informant 2 visar: 

Men vi ger liksom aldrig upp så. Så att det tycker jag är, det är väl det som är någonstans det 
tillfredsställande just med det här jobbet att man ser liksom att det gör så mycket för familjer ibland 
och för elever...  Till sist, någonstans vill jag fasiken tro att det är någon som hör oss. Ja det finns 
sådana här solskenshistorier där det ändå, jag kan uppleva att till sist har man ändå gått på vår linje. 

Ett fungerande samarbete med socialtjänsten diskuterar alla kuratorer i studien, fokusgruppen berör 
detta ytterligare. Alla kuratorer påtalar att en personlig kontakt med socialsekreterare skulle minska 
kuratorernas frustration när en situation inte förändras trots anmälningar. En tolkning är att en 
personlig kontakt med socialtjänsten skulle gynna samarbetet och barnets bästa. I dessa situationer är 
det enligt exempelvis informant 2 motiverande att göra fler anmälningar som ger större möjligheter för 
socialtjänsten att utreda familjesituationen: 

Så det är en frustration men som ja sa tidigare vi kämpar och vi, hela tiden försöker vi påtala det här 
och till sist, någonstans vill jag fasiken tro att det är något som hör oss.  
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Citatet från en person i fokusgruppen beskriver hur kuratorer framhåller ett fungerande samarbete med 
socialtjänsten i arbetet med anmälningar om oro: 

Vi träffas lite till och från för att just diskutera hur ska vi samverka för att vi inte ska fastna i den här 
frustrationen av att vi inte får återkoppling om det inleds utredning... Jag tycker det är jättebra att vi 
träffas så att man har ett ansikte för då blir det ändå lättare att se att "ja men det görs saker". Ju mer 
anonymt det blir, ju längre ifrån så kan man hamna i ett vi och dom och det gynnar ju inte barnet på 
något sätt. Så jag tror ju på nära samverkan med socialtjänsten. 

Socialtjänstens möjlighet till att ge råd om hur kuratorerna ska agera råder det delade uppfattningar 
om. Analysen visar att råden kan ha betydelse för en del kuratorers arbete med anmälningar där 
kuratorerna har stor tillit till socialtjänsten. En del upplever mottagningsgruppens råd som värdefulla, 
informant 5 beskriver att mottagningsgruppen mestadels rekommenderar att anmäla om oro finns:  

Då ringer vi till socialtjänsten och rådgör och dom säger många gånger, nej men skicka in en 
orosanmälan... Oftast låter vi ju dom göra bedömningen om det är akut eller inte.  

Fenomen 3 - Skolkuratorns roller i arbetet 

I det tredje och avslutande fenomenet framträder roller som kuratorerna intar i arbetet. Rollerna 
innefattar; att ge stöd för övrig skolpersonal, vara företrädare för anmälningsskyldigheten samt att göra 
barnet delaktig i anmälningsprocessen. Rollerna blir synliga i mötet med barn, föräldrar, övrig 
skolpersonal och gentemot socialtjänsten. Rollerna påverkas av arbetet med anmälningar till 
socialtjänsten och pågår från att kuratorn ser tecken till oro till att socialtjänsten tagit emot anmälan.  

Stöd för övrig skolpersonal 

Alla skolkuratorer berättar att en del i arbetet innefattar samtal och råd till övrig skolpersonal om hur 
och när skolan ska agera i en speciell situation. Informanterna berättar att det är vanligt att personalen 
upptäcker tecken som kan medföra oro för ett barn och de har då behov av stöd från kuratorerna. 
Pedagogisk personal arbetar nära familjen och påverkas därför mer av arbetet med anmälan. Informant 
3 beskriver att lärare kan känna ångest inför att skriva en anmälan om oro: 

Jag brukar försöka stötta personalen i det för att det skapar en oro... Det kan vara ganska ångestladdat 
och jobbigt för lärare att skriva den [anmälan]. 

Enligt kuratorerna kan lärare möta starka reaktioner från föräldrarna och vill ibland avvakta med 
anmälan. Enligt min tolkning kan en försvårande omständighet vara att kuratorn arbetar på flera 
skolor. Analysen visar att anmälans effekter på lärare och pedagoger är en orsak till att lärare själva 
inte står på anmälan utan att det är kurator och/eller rektor i studien som nämns vid namn. Kuratorer 
upplever sig ha ett ansvar att avlasta övrig skolpersonal från oro, social problematik och kontakt med 
socialtjänsten så att lärare kan fokusera på pedagogiken vilket informant 2 exemplifierar: 

Att faktiskt ta dom här bomberna och avlasta dom [lärarna] från det. Dom ska inte behöva ha det 
ansvaret utan det finns andra yrkesroller här på skolan som tar det. 

Kuratorer har enligt dem själva en bättre grund i sin utbildning för att hantera svåra situationer i 
familjer, i jämförelse med lärare och annan skolpersonal. Enligt fokusgruppens diskussion kan 
kuratorer bidra med information om socialtjänsten, ett lugn och ett tidsperspektiv. De påtalar till övrig 
personal att det är gynnsamt att avvakta och se hur situationen utvecklas. Kuratorerna berättar att övrig 
skolpersonals medvetenhet om anmälningsskyldigheten har ökat på 2000-talet, skolpersonal har dock 
ingen djupare kunskap om hur arbetet med anmälan går till inom socialtjänsten. Informant 5 beskriver 
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hur hon upplever att kuratorer är mer lämpade att arbeta med anmälan om oro till socialtjänsten då 
övrig skolpersonal påverkas mer av arbetet med anmälningar: 

Vår [kuratorers] tröskel är lite högre, dels så har vi kunskapen om hur det funkar, när man pratar med 
vem, dels så är det vårt jobb att kunna sortera och härbärgera i det, det är ju liksom inte samma 
utbildning som lärarna har fått. De [lärarna] är ju människor som månar väldigt mycket om eleverna 
och har väldigt stora hjärtan många gånger vilket gör att det går rakt in och det känns tungt. Då får 
man ju försöka hjälpa dom att stå ut med det helt enkelt...  

Rollen som företrädare för anmälningsskyldigheten till socialtjänsten 

En annan roll som framträder i analysen av skolkuratorernas arbete, främst i mötet med övrig personal 
på skolan, är rollen som företrädare för anmälningsskyldigheten. Den lagliga skyldigheten i 
socialtjänstlagen omfattar alla anställda inom verksamheter för barn, trots det är kuratorer mest aktiva i 
arbetet när skolor gör anmälan till socialtjänsten. Kuratorerna i studien berättar att de i första hand 
arbetar för ett samarbete med föräldrar och för frivilliga insatser men betonar skyldigheten att anmäla 
efter eventuellt utredningsarbete i situationer av oro. Alla kuratorerna i de enskilda intervjuerna och 
fokusgruppen påtalar att skyldigheten att anmäla oro går före andra arbetsuppgifter, negativa 
konsekvenser från föräldrar av en anmälan ingår i arbetet. Denna uppfattning delas inte av övriga 
kollegor som är mer tveksamma och rädda inför att göra en anmälan. Vid misstanke om våld eller 
sexuella övergrepp ska dock anmälan göras omedelbart enligt kuratorerna även om tveksamheter om 
vad som är våld kan uppstå och dessa barn kan vara svåra att upptäcka. En tolkning är att målet att 
barnets situation ska förbättras på lång sikt går före barnets nuvarande situation och negativa 
erfarenheter när en anmälan ska göras. Härmed intar kuratorerna rollen som företrädare för att följa 
lagen och göra anmälningar vid oro inför lärare och övrig skolpersonal vilket informant 3 tydliggör:  

Jag går in ganska mycket och bara "ja men det spelar ingen roll hur mycket den här familjen har 
öppnat sig för dig och du tycker att ni har fått ett band"... Jag försöker vara ödmjuk och förstående 
inför att det är läskigt, svårt och det känns som att det är en svår situation men att vi ändå måste göra 
det vi är skyldiga att göra. 

Diskussionen om att vara företrädare för anmälningsskyldigheten fördjupas i fokusgruppen med 
berättelser om att barn idag ofta känner till att man inte får slå barn. Vuxna måste därför följa 
skyldigheten och anmäla oron, om oron visar sig vara falsk har de vuxna från barnets perspektiv inte 
svikit barnet. Det kan även underlätta med en förklaring om att ett tjänstefel begås om en anmälan inte 
görs när oro finns för ett barn. Ett citat från fokusgruppen beskriver vikten av att upprätthålla 
skyldigheten att anmäla oro även om det kan framkalla starka känslor hos barnet: 

Det är verkligen så att nej, vissa saker kan vi inte hålla på. I dom allra flesta fall så är det ju därför 
dom [barnen] kommer... Jag har kontakt med barnet, liksom mot föräldern, man kan ju behöva bryta 
och ringa hem. Ibland har jag varit och suttit med en timmes gråt och "nej du får inte, du får inte". Så 
här, ja men någonstans om man bara står kvar i det här och hittar alternativen "ja men du får lyssna 
när jag ringer". Alltså så långt det går. 

Rollen att göra barnet delaktig i anmälningsprocessen 

I analysen av merparten av de enskilda intervjuerna och i fokusgruppens diskussion framträder en 
tredje roll som skolkuratorerna intar som handlar om att inkludera barnet i arbetet med anmälan. I 
situationer då kuratorerna upplever att barnet inte får adekvat hjälp från socialtjänsten trots 
anmälningar bidrar kuratorerna enligt min analys till att barnet mognar och intar ett vuxenansvar. Ett 
barn kan även blir delaktig genom att sätta sina egna gränser vilket informant 1 ger ett exempel på 
genom hennes konkreta tips till ett barn vars föräldrar befinner sig i en vårdnadstvist: 



 
 

28

Jag försöker hjälpa barnet att på något sätt också markera gentemot sina föräldrar. "Det där är 
vuxenprat pappa, det där är vuxenprat mamma".   

Det är viktigt enligt en kurator i fokusgruppen att aldrig lova barnet att inte sprida information 
eftersom föräldrar i senare skede kan ha rätt till information som barnet gett kuratorn. Kuratorerna 
upplever att det är gynnsamt om barnet själv kan välja vilken information som sprids samt om barnet i 
förväg får information om socialtjänst, anmälan och när sekretessen kan behöva brytas vilket en 
person i fokusgruppen beskriver:  

Jag försöker gå ut och träffa alla sjuor och berätta vem jag är och hur man kan göra... liksom 
fingervisning om när man kan behöva bryta sekretess. 

I arbetet när en anmälan ska göras finns det konkreta metoder för att bidra till barnets delaktighet. 
Anmälningsblanketter med information om barnet informerats eller ej, att förbereda barnet inför 
samtal med föräldrar samt att använda barnets egna ord i anmälan är arbetssätt som ökar barnets 
delaktighet enligt flera kuratorer. Enligt en kurator i fokusgruppen ökar det även barnets välmående 
och minimerar feltolkningar av anmälan. Det går att förklara oron konkret för barnet genom att 
simulera att ett syskon till barnet hamnar i samma situation och fråga hur barnet skulle vilja att 
kuratorn agerade. I de flesta fall godkänner barnet anmälan efter denna diskussion och på så sätt 
förespråkas även anmälningsskyldigheten. Informant 2 beskriver hur barnet blir delaktig och får 
information i arbetet med en anmälan då barnet berättat något för kuratorn som innebär oro för barnet: 

Oftast så talar jag självklart om för eleven att det här inte är okej och skriver ner det som barnet har 
berättat, utan att lägga värdering i det. Det ska vara väldigt kortfattat, egentligen bara vad barnet 
säger... Ibland talar jag om för barnet att "det här du har berättat för mig, det måste jag, jag har 
tystnadsplikt". Jag förklarar allt det där vad tystnadsplikt är men jag beskriver också för dom [barnen] 
vad anmälningsplikten är. Det är att jag måste berätta vidare till rektor och rektor måste anmäla. 

Diskussion  

Syftet i studien har varit att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 
anmälningar om oro till socialtjänsten då barn misstänks fara illa. En tolkande fenomenologisk analys 
har resulterat i tre fenomen: frivillighet, emotionell stress samt skolkuratorns roller i arbetet. 
Frågeställningarna i studien har varit hur skolkuratorer upplever sin arbetsuppgift att göra anmälningar 
om oro då barn misstänks fara illa till socialtjänsten samt hur barnets perspektiv framträder i 
skolkuratorers berättelser om arbetet med anmälningsskyldigheten till socialtjänsten.  I 
diskussionsavsnittet nedan diskuteras studiens resultat och slutsatser i relation till tidigare forskning, 
avsnittet avslutas med tankar inför vidare forskning inom området.  

Skolkuratorernas betydelsefulla arbete 

Efter genomförda intervjuer och en fokusgrupp med skolkuratorer framkommer att skolkuratorer 
upplever att orosanmälningar till socialtjänsten är en viktig del i kuratorernas arbete. Anmälningar 
måste enligt kuratorerna skickas till socialtjänsten i ett långsiktigt mål att bidra till barns välmående 
och möjlighet till en trygg uppväxt, detta trots att det innebär olika komplikationer för familjen och 
kuratorn. Analysen visar att det långsiktiga målet går före det faktum att barnet till en början kan 
drabbas negativt och att föräldrar blir upprörda av anmälan. Kuratorernas åsikt delas inte alltid med 
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övrig skolpersonal vilket innebär att skolkuratorerna intar en roll att företräda skyldigheten att anmäla 
(inom fenomen 3). Resultaten i studien går därmed i linje med Svärds (2014) studie där den aktiva 
positionen om att anmäla var mest förekommande. En ökad debatt om våld mot barn samt Sveriges 
arbete med barnkonventionen, exempelvis ställningstagandet att alltid inleda utredning vid våld, har 
enligt Reading m.fl. (2008) lett till fler anmälningar om våld. De ökande anmälningarna kan delvis 
förklara skolkuratorernas uppmaning till kollegor att anmäla oro. Skolkuratorerna i min studie 
konstaterar att medvetenheten om anmälningsskyldigheten bland skolpersonal har ökat sedan i början 
av 2000-talet. Trots det har skolpersonal enligt kuratorerna bristande information om arbetet med 
anmälan vilket medför ett behov av stöd från kuratorerna. Den ökade medvetenheten under 2000-talet 
är ett bidrag till tidigare forskning av Sundell och Colbiörnsen (2000) som påtalar att medvetenheten 
ökade under 1990-talet. I relation till tidigare studier (Prop. 2012/13:10; Sundell & Colbiörnsen, 1996) 
kan denna studie konstatera behovet att fördjupa informationen till övrig skolpersonal om arbetet med 
anmälningar. Utbildning i att se tidiga tecken av oro för ett barn ökar även tendensen att anmäla som 
Crenshaw m.fl. (1995) tar upp.  

Som ytterligare svar på frågeställningen om hur skolkuratorer upplever sitt arbete med 
anmälningsskyldigheten kretsar kuratorernas upplevelser till stor del kring ett gediget förarbete för att 
utesluta andra stödinsatser innan ett beslut om anmälan tas med undantag från fall av våld och sexuella 
övergrepp. Vid situationer där oron är allvarlig finns ingen tvekan att anmäla. I övrigt är det enligt 
kuratorerna viktigt att utesluta andra stödinsatser innan en anmälan görs eftersom arbetet kan påverka 
familjen och barnet negativt vilket kan leda till att anmälan görs senare. Skolorna fokuserar till stor del 
på frivilliga stödinsatser i första hand och försöker annars arbeta för ett samarbete och föräldrars 
självinsikt om problemet måste lösas med en anmälan om oro (fenomen 1)vilket tidigare studier inte 
berört i samma omfattning. En förutsättning för anmälan är enligt kuratorerna även att det finns 
tillräckliga tecken för att socialtjänsten ska kunna agera och utreda problemet. Avvaktande av anmälan 
då kuratorerna inhämtar tydlig information som kuratorerna påtalar är i likhet med tidigare forskning 
av Sundell och Colbiörnsen (1996). I fall där barnet misstänks vara utsatt för våld eller sexuella 
övergrepp är det enligt mina informanter inga tveksamheter att anmäla. Studien bekräftar Bryant och 
Baldwins studie (2010) som även såg att skolkuratorers hade problem med att få lärare att vilja göra 
anmälan. Studien går emot forskning om andra professioner som kan vänta med att anmäla 
barnmisshandel och övergrepp för att försöka förbättra situationen på annat sätt (Sundell, 1997; 
Talsma m.fl., 2015). En möjlig förklaring kan vara att skolkuratorer har en närmare relation med 
barnet i jämförelse med andra professioner och därmed har lättare att se hur barnet påverkas. Studien 
talar även emot forskning om att skolkuratorer väljer att inte rapportera misshandel och sexuellt 
utnyttjande (Alvarez m.fl., 2004; Goldman & Padayachi, 2005) även om detta påverkas av de olika 
ländernas lagar om anmälningsskyldighet. Sundells (1997) och Talsmas m.fl. (2015) studier utfördes 
på vårdcentraler samt inom barnomsorgen, detta kan vara en ytterligare orsak till det skiljande 
resultatet eftersom dessa professioner har lägre utbildning i socialt arbete i jämförelse med kuratorerna 
i min studie. Här bör det nämnas att informanterna i denna studie inte fokuserar sin diskussion på 
anmälan om misshandel och övergrepp.   

Något annat som framkommer tydligt är skolkuratorernas upplevelser av att arbetet med anmälningar 
påverkar dem personligen (inom fenomen 2). Kuratorerna känner empati med barnen som far illa, 
känner oro för anmälans konsekvenser och upplever stress i arbetet med anmälan till socialtjänsten 
vilket bekräftas av tidigare forskning (Feng m.fl., 2012; Sikes & Ramley, 2010; Svärd m.fl., 2014). 
Som tidigare studier framför, upplever kuratorerna stress när informanterna rapporterar 
andrahandsinformation som de själva inte erfarit (Chanmugam, 2009). Stress upplevs även när 
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relationen påverkas av att kuratorn måste bryta sekretessen med barnet för att lämna information 
vidare (Jenkins & Palmer, 2012; Sivis-Cetinkaya 2015a; 2015b). En bild framkommer att emotionell 
stress är en naturlig del i arbetet eftersom en kurator ofta möter familjer som hamnar i en problematisk 
situation. Jag kan konstatera att informanternas diskussioner inte fokuserar på deras grundläggande 
utbildning i arbetet med anmälningar på samma sätt som tidigare studier tar upp vilka påtalar behov av 
ytterligare utbildning om arbetet med anmälningsplikt (Bryant & Baldwin, 2010; Goldman & 
Padayachi, 2005). Orsaken till avsaknaden av diskussion om utbildning är svår att nå men kan 
inkludera att skolkuratorerna i studien upplever sig ha en grundläggande kompetens för det svåra 
arbetet som bottnar i sociala problem i familjer. Informanterna i min studie betonar istället att deras 
grundläggande kompetens behöver kompletteras med praktiska metoder och synsätt för att kunna 
hantera deras upplevda emotionella stress (fenomen 2). Informant 4 berättar att ett samtal med 
föräldrar om en anmälan alltid påverkar henne mer eller mindre men att hon försöker fokusera på hur 
hon lägger fram informationen på ett lyhört sätt till föräldrarna för att minska den negativa reaktionen. 
Andra sätt att lättare klara av arbetet med anmälan är enligt kuratorerna att låta sin erfarenhet och 
kompetens av yrket vara vägledande samt hitta positiva delar som motiverar till att fortsätta arbetet 
med anmälningar. Det är viktigt att specificera arbetsuppgifterna och tydliggöra rutinerna för när 
sekretessen måste brytas för att lämna ut information. Chanmugam (2009) påtalar ett behov av att 
närmare undersöka skolkuratorers arbete för att minska anmälans påverkan. Mitt resultat om 
skolkuratorers olika sätt att minska kuratorns känslomässiga påverkan är därmed ett bidrag till 
forskningsfältet. Min studie påtalar i likhet med Jenkins och Palmer (2012) att svårigheter kan uppstå i 
hanterandet av sekretessbelagda uppgifter. Informanterna i min studie framhåller även vikten av stöd 
från kollegor vilket också förs fram i Sivis-Cetinkayas (2015b) och Chanmugams (2009) studier.  

Strävan efter barns delaktighet 

Den andra frågeställningen berör hur barnets perspektiv framträder i skolkuratorers berättelser om 
arbetet med anmälningsskyldigheten till socialtjänsten. Analysen av informanternas diskussioner visar 
att skolkuratorer på olika sätt arbetar för att synliggöra barnets perspektiv då en anmälan till 
socialtjänsten är aktuell (inom fenomen 3). Enligt analysen berör berättelser om barnets perspektiv i 
min studie berör främst barnets rätt till information, vilket kan möjliggöra barnets förståelse om vad 
som händer familjen och orsakerna till det. Enligt kuratorerna är det första steget när barnet berättar 
något som innebär oro att förklara att beteendet är oacceptabelt och att kuratorn behöver agera för att 
barnet ska få det bättre. Barnet får även information om socialtjänsten, kuratorns 
anmälningsskyldighet samt hur arbetet med anmälan kommer att fortsätta, enligt kuratorerna är detta 
för att öka barnets förståelse och acceptans för arbetet med anmälan. Resultatet överensstämmer med 
Chanmugams (2009) studie som också framför att skolkuratorer stärker barnets ställning, exempelvis 
genom information i arbetet med anmälan.  

Analysen visar att det även finns andra delar i kuratorns arbete där kuratorerna kan inta ett 
barnperspektiv. Ett exempel är att barnets egna ord kan används i anmälan för att undvika 
feltolkningar. Ett annat exempel är att använda anmälningsblanketter till socialtjänsten med 
information om att barnet informerats om anmälan. I kontakt med annan personal intar informanterna 
rollen som företrädare för skyldigheten att anmäla till socialtjänsten. Enligt Halldén (2009) är det ett 
sätt för skolan att inta ett barnperspektiv och inte låta konsekvenser för föräldrar vara avgörande. 
Barnkonventionen fastställer att alla barn har rätt till delaktighet i sitt liv och få sin åsikt hörd (UD, 
2014, Artikel 12). I relation till konventionen innebär resultatet i denna studie att skolkuratorerna kan 
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arbeta för att inkludera barnets perspektiv och då främst barnets rätt till information. Huruvida barnet 
har möjligheter att påverka skolkuratorernas arbete med att anmäla oro till socialtjänsten med sina 
synpunkter berörs dock inte närmare i min studie. Jag kan konstatera att barns rättigheter till viss del 
synliggörs i skolkuratorns arbete. Det kan bero på den ökande diskussionen om barns rättigheter i 
Sverige idag som Halldén (2009) tar upp, samt Sveriges ratificering av barnkonventionen år 1990 
(UD, 2014). År 2018 planerar Sverige att inkorporera barnkonventionen som svensk lag (SOU 
2016:19), i enlighet med barnkonventionens inkorporering kan det vara möjligt att utveckla 
skolkuratorers arbete med barnets perspektiv ytterligare. 

Det frivilliga arbetet när barn far illa 

I resultat- och analysavsnittet framkom enligt skolkuratorerna att de upplever att socialtjänstens arbete 
för frivilliga insatser för en familj med social problematik ofta är tidskrävande och kan drabba barnet 
negativt (fenomen 1). Från att oro upptäcks för ett barn kan det ta lång tid innan barnet och familjen 
får stöd. Det kan även hända att familjen aldrig får stöd eftersom föräldrar tackar nej till insatser trots 
socialtjänstens uttryck om hjälpbehov. Detta styrks av den tidigare studien av Cocozza m.fl. (2007) 
som ifrågasätter barnskyddssystemet i Sverige eftersom endast hälften av de barn som anmäldes av 
professionella utreddes inom de närmsta fem åren. Skolkuratorn i min studie gör upprepade 
anmälningar om problematiken eftersom det inte sker en positiv förändring för barnet. Under tiden, 
medan socialtjänsten arbetar för att familjen ska ta emot frivilliga insatser, blir det tydligt för 
kuratorerna att barnet fortsätter att fara illa vilket är ny kunskap. Detta upplever kuratorerna som 
frustrerande. Enligt kuratorerna kan även familjeproblematiken förvärras som en följd av 
socialtjänstens utredningsarbete som avslutas abrupt då det inte finns tillräckliga skäl att ingripa i 
familjen med hjälp av tvångslagstiftning. 

Skolkuratorernas upplevelse av frustration och funderingar över hur arbetet med orosanmälningar 
fungerar delas av informanter i tidigare studier (Sivis-Cetinkaya, 2015b; Bryant & Baldwin, 2010). 
Enligt Sivis-Cetinkaya (2015b) och Chanmugam (2009) efterfrågade skolkuratorer ett mer funktionellt 
barnskyddssystem med bättre möjligheter till stöd. Mina informanter framför istället behovet av 
tidigare insatser i en familj för att eventuellt förhindra ett senare omhändertagande då problematiken 
har förvärrats ytterligare. Bryant och Baldwins (2010) studie visar att skolkuratorer upplever bristande 
samarbete med socialtjänsten. Informanterna i denna studie berör samverkan med socialtjänsten men 
framhåller även att socialsekreterares överbelastning i arbetet kan drabba barnen som far illa när de 
inte alltid får adekvat hjälp. Tidigare studier i Sverige visar att skolpersonal har låga förväntningar på 
att en anmälan ska leda till positiv förändring i familjen (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Den låga 
förväntningen bekräftas i denna studie där de kan bero på negativa erfarenheter av socialtjänstens 
arbete. Enligt min analys finns en risk för att enskilda föräldrars integritet går före barnets bästa i vissa 
situationer. Ett barnperspektiv skulle därmed kunna saknas i de situationer då socialtjänsten arbetar 
motiverande för frivilliga insatser i familjen som inte leder till en förändring för barnet. 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och lagen om vård av unga (SFS 1990:52) betonar frivilligheten och 
begränsar tvångsåtgärder vilket i grunden syftar till barnets bästa. Min studie visar dock att 
frivilligheten leder till negativa konsekvenser då barnet far illa under en lång period då ett försök till 
samarbete med föräldrarna sker. En del av förklaringen om avsaknaden av barnperspektiv kan vara 
Sveriges och Nordens fokusering på det stödjande arbetet med föräldrars vilja till socialtjänstinsatser 
till skillnad mot exempelvis USA och Storbritannien som arbetar mer skyddande av barn framför 
samarbete med föräldrar (Sundell & Karlsson, 1999). Sveriges arbete med att inkorporera 
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barnkonventionen som svensk lag medför ett intresse att jämföra hur barnets perspektiv tillämpas i 
barnskyddsarbetet då barn misstänks fara illa i länder med de olika utgångspunkterna. 

Bristande samverkan vid hög skolfrånvaro 

Ett annat resultat som är utmärkande i studien är att de flesta skolkuratorerna påtalar att en växande 
orsak i deras arbete med anmälningar om oro berör elevers höga skolfrånvaro. Som Socialstyrelsen 
(2016) framför kan skolfrånvaro enligt kuratorerna vara ett tecken på att ett barn far illa. 
Informanterna i studien berättar att situationer med elever som har hög skolfrånvaro blir problematiska 
eftersom både skolans och socialtjänstens möjlighet att minska skolfrånvaron kräver att föräldrar och 
barnet har en vilja att samarbeta med professionella i deras närhet (fenomen 1). Kuratorerna påtalar att 
skolan inte har möjlighet att arbeta utredande utan föräldrars tillstånd, vilket även Skolverket (2008) 
framför. Om barnet har långvarig skolfrånvaro kan det bli svårt att vända den negativa utvecklingen. 
Skolverket (2008) och Skolinspektionen (2016) informerar om att problematiken med skolfrånvaro har 
uppmärksammats mer de senaste tio åren, en uppfattning som även kuratorerna i denna studie har.  

I studien framkommer en uppfattning om att det ökande problemet med skolfrånvaro då barn riskerar 
att fara illa är en problematik som faller mellan olika ansvarsområden då ingen myndighet enligt 
kuratorerna tar ansvaret och kan hantera problemet på ett adekvat sätt. Skolkuratorerna för fram att 
skolan inte kan arbeta utredande i hemmen medan socialtjänsten istället ser skolfrånvaro som ett 
skolproblem som skolan ska hantera. Detta försvåras med uppfattningen om att BUP inte hanterar 
familjeproblematik enligt kuratorerna, vilket innebär att samarbetet brister mellan aktörerna som möter 
skolfrånvaron. Den bristande samverkan kan leda till att barnet inte får rätt stöd från samhället. 
Oklarheten kring ansvarsfördelningen gällande arbetet med skolfrånvaro kan relateras till Skolverkets 
rapport (2008) som konstaterar att oklarhet råder kring arbetsrutiner för skolfrånvaro. Min studie tillför 
därför information kring problematiken med barns skolfrånvaro där aktörers ansvar är oklar. Studien 
påtalar ett behov av att utreda ansvars- och resursfördelningen av skolfrånvaro i framtiden för att 
kunna hjälpa elever med hög skolfrånvaro i skolan på ett bättre sätt. En diskussion kan även föras om 
behovet av att utreda arbetet vid elevers skolfrånvaro då forskning (Skolverket, 2008) visar att 
skolfrånvaro kan kopplas till skolans arbetsmiljö, kränkande behandling eller bristande stöd. Skolans 
agerande och förebyggande arbete med elever med hög skolfrånvaro kan enligt denna studie utvecklas.  

Studiens bidrag 

Studien är ett bidrag till kunskap inom fältet där professionella arbetar med barn som far illa samt ett 
bidrag till metodologi. Studien bidrar till den kvalitativa forskningen med kunskap om hur 
skolkuratorer upplever arbetet med orosanmälningar eftersom det finns en avsaknad av studier om 
detta ur skolkuratorers perspektiv, i synnerhet i svensk kontext (Bryant & Milson, 2005; Chanmugam, 
2009; Goldman & Padayachi, 2005; Sikes & Ramley, 2010). Chanmugam (2009) diskuterar en 
avsaknad av studier som närmare undersöker vilken information som kan minska reaktionerna hos 
föräldrar och barn i ett samtal när skolkuratorn gör en orosanmälan. Denna studie bidrar därmed med 
kunskap om praktiska metoder för att bemöta föräldrar i arbetet med anmälningar när skolkuratorerna i 
studien informerar om bemötanden som underlättar samarbetet med föräldrar och arbetet för barnets 
bästa. Studien bidrar med kunskap om att barnperspektivet kan gå förlorat och att barn kan påverkas 
negativt när socialtjänsten fokuserar på ett samarbete och frivilliga insatser i situationer då barn far 
illa. Att det råder osäkerhet kring ansvarsfördelningen då barn har hög skolfrånvaro och att arbetet 
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med skolfrånvaro behöver utredas är även ny information. Studien visar att osäkerheten kring 
resursfördelningen av skolfrånvaro kan leda till att barnet inte erhåller lämpligt stöd. Studien är ett 
exempel på hur kvalitativa intervjuer kan kombineras med en fokusgrupp för att erhålla professionellas 
perspektiv på ett specifikt ämne där intervjuerna har tillfört individuella tankar och fokusgruppen 
fördjupar diskussionen ytterligare (Thompson, Barbour & Schwartz, 2003; Wibeck, 2010). 

Avslutande slutsatser 

Denna studie undersöker hur skolkuratorer upplever arbetet med anmälningar om oro till socialtjänsten 
med hjälp av intervjuer och en fokusgrupp. Analysen visar att skolkuratorer upplever att arbetet med 
orosanmälningar är ett viktigt arbete som kräver att kuratorn kan hantera den emotionella stress som 
uppstår i arbetet. Kuratorn ska även kunna stå upp för dennes skyldighet att anmäla enligt lag framför 
övriga professionella i barnets nätverk, informera om syftet med sitt arbete samt vara ett stöd för övrig 
skolpersonal som riskerar att påverkas i högre grad av situationer då barn riskerar att far illa för att 
möjliggöra ett arbete som gynnar barnets bästa. Jag kan konstatera att skolkuratorer upplever att de till 
viss del arbetar för att göra barnet delaktig i anmälningsprocessen men att detta är ett område som kan 
utvecklas. En annan slutsats i studien är att barnperspektivet kan ignoreras då arbetet med barn som 
misstänks fara illa fokuserar på samarbete och frivillighet från föräldrarna. Det kan råda en osäkerhet 
kring ansvarsfördelningen samt vid arbetsrutiner då barn har hög skolfrånvaro vilket är ytterligare en 
slutsats i studien. Osäkerheten kan leda till att barn med hög skolfrånvaro inte får lämpligt stöd i tid 
och att barnperspektivet kan saknas i dessa situationer. 

Vidare forskning 

Efter genomförd studie har tankar och frågeställningar åstadkommits som skulle kunna fördjupas 
närmare i framtiden. Eftersom Sverige saknar nationell statistik för arbetet med anmälningar om barn 
som misstänks fara illa (Wiklund, 2006) vilar denna kunskap på ett flertal studier. Efter 
litteratursökningen kan det konstateras att merparten av dessa studier främst utförts på 1990- och i 
början av 2000-talet. En studie som nationellt undersöker förekomsten av anmälningar om oro idag 
skulle därmed vara intressant för att se hur Sveriges arbete med barnperspektiv har utvecklats. Min 
studie visar att informanterna väljer att inta ett barnperspektiv för att informera barnet om dennes 
situation. För att utveckla barnperspektivet inom det kommunala arbetet med barn som misstänks fara 
illa, samt för att undersöka hur inkorporeringen av barnkonventionen som svensk lag år 2018 (SOU 
2016:19) skulle påverka arbetet med barn som misstänks fara illa, finns ett behov av studier som 
närmare undersöker detta. Med inspiration av denna studie kan enskilda intervjuer kompletteras med 
fokusgrupper av socialsekreterare, ett alternativ kan vara att foga samman olika professioner i 
fokusgrupper, exempelvis kuratorer, socialsekreterare och skolsköterskor. Ett annat ämne som med 
fördel kan studeras vidare är orosanmälningar på grund av att barn har hög skolfrånvaro. Framtida 
studier kan undersöka de olika professioners arbete och ansvarsområden vid frånvaron samt det 
förebyggande arbetet, exempelvis då barn utsätts för kränkningar i skolan vilket kan höra samman 
med en senare utvecklad skolfrånvaro (Skolverket, 2008). Anledningen är att min studie visar på 
tendenser att skolkuratorer upplever en oklar ansvarsfördelning i arbetet med barns höga skolfrånvaro. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev 
 
 
Hej!       
Detta brev är ett informationsbrev till dig som har valt att delta i en intervju i min masteruppsats.  
 
Jag är student vid Stockholms universitet och går ett masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap. 
Under våren skriver jag en uppsats om skolkuratorers arbete med anmälningsskyldigheten till 
socialtjänsten. Syftet är att bidra med kunskap om vilka erfarenheter skolkuratorer har om anmälningar 
till socialtjänsten och vilka svårigheter de mött i arbetet med anmälningsskyldigheten. Uppsatsen 
kommer att publiceras vid Stockholms universitet elektroniskt.  
 
Cirka tio intervjuer kommer att genomföras med skolkuratorer från olika kommuner i Stockholms län. 
Intervjuerna kommer att äga rum på en lugn plats som du föredrar och pågå i omkring 40–60 minuter. 
Namn på personer, skolor, kommuner eller annan information som kan identifiera dig som person tas 
bort och ersätts med fingerade namn. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut ord för 
ord (transkriberas). Det är enbart jag som författare som kommer att lyssna på inspelningarna. 
Ljudinspelningarna och transkriberingarna kommer efter avslutad uppsats att raderas.  
 
Intervjun är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Om du har frågor inför 
intervjun får du gärna kontakta mig eller min handledare vid Stockholms universitet enligt 
kontaktuppgifter nedan.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Linnea Hagström 
Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter 
Stockholms universitet 
 
 
Student    Handledare    
Linnea Hagström        Ingrid Engdahl   
linea.hagstrom@gmail.com      Docent, Stockholms universitet 
Tel: XXX- XXX XX XX   ingrid.engdahl@buv.su.se 
    Tel: 08- 1207 6205 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledning 

Tack för att du vill delta i en intervju i min masteruppsats. Masteruppsatsen kommer att handla om hur 
skolkuratorer upplever sitt arbete med sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Jag gör ett antal 
intervjuer i Stockholms län. Din medverkan är anonym, inga namn på personer eller skolor kommer 
att användas i uppsatsen. Jag kommer att spela in samtalet med min mobil för att komma ihåg vad vi 
pratar om, inspelningen kommer sedan att raderas när uppsatsen är färdig. Om du vill ta en paus eller 
avsluta intervjun får du säga till. Jag är här därför att jag vill försöka förstå hur skolkuratorers arbete 
fungerar och höra om dina tankar och erfarenheter av anmälningar till socialtjänsten, det finns därför 
inga rätt och fel svar. Om jag missförstår något får du rätta mig. Har du några frågor innan vi börjar? 
(Vid fokusgruppen; Ni ska få prata så fritt som möjligt själva, jag ska försöka säga så lite som möjligt 
så att ni i första hand pratar med varandra. Om det är tyst en längre stund eller om ett ämne är särskilt 
intressant ställer jag eventuellt följdfrågor). 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som skolkurator? 
Har du arbetat på flera skolor eller i olika kommuner?  
Beskriv riktlinjerna som finns för anmälningar på din skola. 
Berätta om hur det går till när du gör en anmälan till socialtjänsten. 

Uppfattning om anmälningsskyldighet 

Vad tänker du på när du hör ordet anmälningsskyldighet? 

Erfarenheter av anmälningsskyldighet 

Beskriv en situation/dilemma (utan namn) som du varit med (nuvarande eller tidigare skola) om där du 
var osäker på om en anmälan ska göras eller inte eller valt att inte anmäla. 
 Vad hände specifikt? 
 Hur upplevde du situationen? 
 Vilka konsekvenser fick ditt agerande? 
 Fick du något stöd i situationen? 
 Varför valde du att berätta om just denna händelse? Är denna händelse vanlig? 
 Vill du berätta om ett annat dilemma du mött?  
I vilka situationer uppstår tveksamheter till att göra en anmälan? När är det lättare att bestämma sig för 
att göra en anmälan? 
Vilka hinder upplever du i arbetet med anmälningar till socialtjänsten? 

Möjligheter att upptäcka barn som far illa 

Hur ser du på dina möjligheter att upptäcka när ett barn far illa?  
Får du stöd i arbetet med anmälningsskyldigheten? 
Beskriv samarbetet mellan kollegor i arbetet med anmälningsskyldigheten? 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
Har du några frågor? 
Tack för att du har delat med dig av dina tankar om ditt arbete, den här intervjun kommer tillsammans 
med andra intervjuer vara en grund till resultatet i min uppsats. Vill du läsa uppsatsen kan jag skicka 
den till dig via mail när den är klar? 
Om du kommer på frågor eller om du vill tillägga något kan du kontakta mig via mail eller telefon. 
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