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  The Aim of this study was to gain an understanding of how educational welfare officers 

reason and act when there is a suspicion of child maltreatment. An employee who regularly 

meets children where there is a suspicion of child maltreatment is required by law to report it 

to social services. Five educational welfare officers from the Kronoberg county, as well as 

one from an adjacent county, received vignettes with three fictive accounts of children who 

were being maltreated.  The educational welfare officers were then interviewed and asked 

questions concerning the vignettes. The results and following analysis showed that if there 

was a suspicion of child maltreatment, then the educational welfare officers in general 

reported it to the social services. However, an exception to this was when they believed it not 

to be in the best interest of the child to report their suspicions. The results further showed that 

stigma, as described by Goffman (2014), was a factor that could drive the educational welfare 

officers towards acting in a way that wasn´t in accordance to what was required by the law. 

The actions they took could further be understood by using Lipsky´s (2010) “Theory of 

discretion”, which in this study translated to whether they acted in a way that was either fully 

in accordance to the law or in a more dubious way.  
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1. Bakgrund 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 14:1 så är alla myndigheter och yrkesverksamma 

som regelbundet kommer i kontakt med barn i sitt arbete skyldiga att göra en anmälan till 

socialtjänsten ifall de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Socialstyrelsen 

(2014, s, 9) skriver vidare att de anmälningsskyldiga inte själva ska avgöra huruvida ett barn 

far illa eller ej, eller om socialtjänsten behöver agera för att skydda barnet. Det är 

socialtjänstens uppgift att göra ett sådant avgörande. Det den anmälningsskyldiga ska ta 

ställning till är huruvida det finns en oro för barnet eller ej.  En sådan oro kan enligt 

Socialstyrelsen (2014, s, 18) bestå i misstanke om att barnet är utsatt för kränkningar, 

försummelse (fysisk eller psykisk), sexuella övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld. Men oron 

kan också bestå i att barnet har ett oroväckande beteende såsom självdestruktivt beteende.  

  Med det sagt så behöver det dock inte vara självklart att veta när det finns en oro eller ej, 

eller hur man bör agera. Socialstyrelsen (2014, s.18) skriver att ifall den som är 

anmälningsskyldig är osäker på huruvida en anmälan bör göras så finns det en möjlighet för 

den anmälningsskyldiga att diskutera fallet med socialtjänsten utan att avslöja vilket barnet är.      

  Men det är inte bara SoL (2001:453) 14:1 som är av vikt när det gäller lagstiftning. Även 

SoL (2001:453) 1:2 kan eventuellt ha viss betydelse. Denna paragraf säger att när det gäller 

beslut och insatser som rör barn så ska det vara barnets bästa i fokus. Socialstyrelsen (2014) 

skriver dock ingenting om hur professionella ska agera eller resonera utifrån denna paragraf i 

förhållande till SoL (2001:453) 14:1.  

  Det är dock ingen självklarhet att anmälning av oro för att barn far illa görs när det finns oro. 

Gallagher-Mackay (2014, s, 257) visar exempelvis i sin artikel att orosanmälan i Kanada inte 

alltid görs i enlighet med lagstiftning. Det finns många olika anledningar som förs fram till 

detta. Exempelvis fann Alvares et al (2004. s. 567) att både psykologer och lärare var oroliga 

för att deras relation med barnen skulle försämras. För svenska förhållanden så är forskningen 

något begränsad, men det finns forskning om svenska förhållanden. Svensson, Andershed och 

Jansson (2015, s, 495) kom exempelvis i en undersökning fram till att förskolelärare enbart 

gjorde en orosanmälan i en minoritet av de fall där de kände oro för att ett barn for illa.  

Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007, s. 216) skriver i en artikel att i Sverige så kommer en 

stor andel av orosanmälningarna från skolpersonal, dessa anmälningar står för 29 % av alla 

anmälningar i Sverige.  

  Finns det då något stöd för att man bör anmäla oro för att barn far illa? Något kvantitativt 

stöd för detta finns inte vad jag vet, men kvalitativt finns i viss mån. Gallagher-Mackay 
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(2014, ss. 273-274) fann i en studie att lärare i Kanada ansåg att en anmälan var både legitim 

rent juridiskt, men även att den gjorde skillnad för barnet ifråga, speciellt på det sättet att 

vårdnadshavarna till barnet blev mer medvetna om situationen. Lärarna ansåg även att barnen 

själva var tryggare då socialarbetarna höll koll på barnet och familjen.  Detta kan dock 

jämföras med att Svensson och Janson (2008, s. 29) i en svensk studie fann att det var vanligt 

att förskolelärare inte ansåg att en orosanmälan gjorde någon nytta. 

  I allmänhet finns dock en brist på svensk forskning om orosanmälningar som behandlar 

attityder och tankar bakom dessa, och för andra yrkesgrupper än pedagoger/lärare vad jag 

kunnat hitta ingen alls. Detta gäller således även för skolkuratorer, en yrkesgrupp som enligt 

Backlund (2007) har i uppgift att arbeta psykosocialt på skolor. Deras arbete är enligt den 

tidigare forskning Backlund (ss, 29-31) presenterar otydligt och outforskat, men de finns 

bland annat till för att stödja elever och personal vid konflikter och andra svårigheter i 

privatliv och i skolan. De utgör också en länk mellan skolan och socialtjänsten. Ytterligare 

arbetsuppgifter inkluderar utvärdering och utredningar av elevers välmående. Backlunds 

(2007, s, 240) egna slutsatser kring deras yrkesroll är att skolkuratorerna som yrkesgrupp har 

en roll som är både osäker och varierad. Skolkuratorers egna intressen likväl som rektorer och 

omgivning påverkar hur yrkesrollen kommer se ut, till skillnad från exempelvis 

skolsköterskan vars uppgifter är tydligare och mer reglerade. Huvuduppgifterna för 

skolkuratorerna var dock samtal av olika slag samt konsultation till lärare. 

  Skolkuratorer har enligt Arbetsförmedlingen (2013) oftast en socionomutbildning, en 

utbildning i socialpedagogik eller en beteendevetenskaplig utbildning av något slag. 

  

1.1. Problemformulering 

 Denna studie kommer på grund av denna brist på forskning om kuratorer, den stora roll 

skolor och dess anställda har i att misstankar om att barn far illa kommer till socialtjänstens 

kännedom samt den kunskap om socialt arbete skolkuratorerna genom sitt arbete och 

utbildning bör besitta fokusera på skolkuratorers överväganden utifrån lagstiftning och andra 

faktorer. 

 

1.2. Begreppsförklaring 

Utöver teorierna som kommer beskrivas och användas senare så kommer begreppen 

vårdnadshavare och föräldrar användas och dessa ska tolkas på samma sätt, som att det är de 

som har ansvaret för barnet i hemmet jag syftar på. Vidare kommer orden orosanmälan, 
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anmälan samt anmälan om misstanke om att barn far illa användas och då syftas på samma 

sak, nämligen en anmälan till socialtjänsten i enlighet med SoL (2001:453)14:1. 

Gräsrotsbyråkrat är en term som syftar på de som arbetar med människor och eller 

förvaltning. I denna studie så syftar jag främst på rektorer, lärare och framförallt skolkuratorer 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att få förståelse för hur skolkuratorer resonerar och agerar vid misstanke 

om att barn far illa i relation till gällande lagstiftning och andra faktorer 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur resonerar och agerar skolkuratorer när det finns misstanke om att barn far illa? 

2.  När och varför leder vissa fall till anmälan och andra inte? 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan kommer en kort beskrivning över forskning som finns tillgänglig kring 

orosanmälningar. Först vill jag dock nämna att lagarna i Sverige, Kanada, USA, 

Storbritannien och Taiwan, vilka är de länder den tidigare forskningen här utgår ifrån  är lika 

på så sätt att alla professionella som kommer i kontakt med barn är skyldiga att göra en 

orosanmälan till ländernas motsvarighet till socialtjänsten (King, 2011; Feng et al, s, 276). 

Det kan dock finnas skillnader i hur och när en orosanmälan ska gå till, både mellan länder, 

men även inom olika delstater i länder (Gilbert et al, s, 174). Vidare så finns det skillnader 

mellan länderna gällande både juridisk, social och utbildningsmässig kultur, vilket gör att det 

kan finnas olikheter i hur lärare, kuratorer och andra professionella i de olika länderna ser på 

orosanmälan, och hur de agerar. Ett exempel på sådana eventuella skillnader är det Alvarez et 

al (2004. s. 567) skriver om att lärare i USA är oroliga för att bli stämda pga. av anmälning till 

socialtjänsten. Den typen av oro har jag inte stött på i svenska studier. 

 
3.1 Omfattning 
I en studie fann Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007, s. 216) att 29 % av alla 

orosanmälningar i Sverige kom från skolpersonal, vilket är den grupp som efter polisen (35 

%) till största grad anmäler oro för att barn far illa.  Dessa resultat kan jämföras med de 

resultat King (2011, s. 34) visade om anmälningsfrekvensen i Kanada, där 36 % av 
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anmälningarna kom från lärare. I båda länderna så är dock skolan och personal utifrån dessa 

resultat en väldigt viktig grupp för att upptäcka fall där barn far illa.  Svensson, Andershed 

och Janson (2015, s. 501) fann att förskolelärare i Sverige enbart anmälde i 23 % av de fall 

där en misstanke om att barn far illa hade funnits under en längre period. Vidare fann de att 

anmälningar enbart inkom i 2 % av de fall där misstanken nyligen hade inkommit. Wiklund 

(2006, s.50) fann att ca 35 % av inkomna anmälningar till socialtjänsten ledde till en 

utredning. Detta kan jämföras med ungefär 38 % i USA och 26 % i Storbritannien.   

 

3.2. Konsekvenser, agerande och överväganden 

Enligt Alvares et al (2004, ss. 565-566) så är den generella orsaken till att professionella inte 

gör en orosanmälan när det kan finnas anledning till det att de anser att det inte är i barnets 

bästa intresse att göra det. De fruktar att utfallet vid en sådan anmälan blir mer negativt både 

för barnet ifråga, men även för familjen som helhet. Både lärare och psykologer uttrycker 

enligt Alvares et al (2004. s. 567) också en oro för att deras relation med barnet vid en 

anmälan skulle försämras, liksom en oro för att de själva skulle antingen bli fysiskt hotade av 

en familjemedlem eller juridiskt stämda för att falskt anklaga familjen för 

misskötsel/misshandel av barn.  

  De vanligaste orsakerna som Alvarez et al (2004, ss. 566-567) skriver är anledningar till att 

professionella inte anmäler när de misstänker att barn far illa är sammantaget: Rädsla för att 

barnet ska bli mer utsatt på grund av anmälan, osäkerhet kring hur anmälningsprocessen går 

till, misstro mot de som handlägger ärenden där barn misstänks fara illa och slutligen oro för 

att relationen mellan professionell och barn ska förstöras vid en anmälan. Ingen av dessa 

orsaker var dock en som Svensson och Janson (2008, s. 29) i en studie fann var den vanligaste 

hos förskolepersonal i Sverige. I denna studie så var den vanligaste orsaken till att 

förskolepersonal inte gjorde en orosanmälan att de ansåg att de själva hade resurserna för att 

kunna hantera situationen. Liksom Alvarez et al (2004, ss.566-567) så fann de dock att en 

vanlig anledning till att en orosanmälan inte gjordes var att de inte visste hur vårdnadshavarna 

skulle reagera samt att de inte trodde att en orosanmälan skulle ändra något. Att en anmälan 

gör mer skada än nytta är även något som enligt Gilbert et als (2009, s. 172) artikel är en 

vanlig orsak till att gräsrotsbyråkrater inte anmäler oro för att barn far illa. Svårigheter i att 

känna igen oro för att barn far illa är enligt dem en annan vanlig orsak, och Gilbert et al 

(2009, s. 172) skriver också att en irländsk studie fann att oro över relationen till familjen var 

ett hinder i att göra en orosanmälan. Ytterligare en aspekt som har framkommit i forskning är 
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det Feng et al (2011) fann gällande orosanmälan. I deras studie så fann de att det kan innebära 

ett stigmatiserande av familjen i fråga ifall en orosanmälan görs, stigmatiseringen i sig var i 

den studien grund för att inte göra en orosanmälan. Vidare fann de att sympati för 

vårdnadshavarnas situation också kunde utgöra ett hinder för att göra en anmälan. 

  Sammanfattningsvis så visar forskning att skolpersonal och polisen står för större delen av 

de orosanmälningar som inkommer till socialarbetare. Forskningen visar vidare att 

professionella som har en skyldighet att göra en orosanmälan när de misstänker att ett barn far 

illa inte alltid gör detta av olika anledningar, och det finns också brist på kunskap hos 

yrkesgrupper gällande orosanmälningar, särskilt för gruppen lärare. I denna studie så ses 

resultat och tidigare forskning i förhållande till de resultat denna studie. Likheter och 

skillnader tas upp och särskilt slutsatsen att orosanmälningar inte alltid görs av olika 

anledningar kan synas både i tidigare forskning och i denna studie. 

 

4. Teori 

I detta arbete används två teorier för att få förståelse för hur skolkuratorer agerar och 

resonerar när de misstänker att barn far illa. Handlingsutrymme (Lipsky, 2010) används för 

att förstå hur skolkuratorer agerar. Hur de förhåller sig till lagstiftning, hur de väljer att skapa 

ramar för hur deras arbete ser ut och hur deras arbete formas av rutiner och av andra individer. 

Stigma (Goffman, 2014) är här en hjälpteori till handlingsutrymme och fokuserar på vad det 

är som får skolkuratorer att tänja på gränserna för vad lagstiftning tillåter, eller att bryta mot 

lagstiftning helt och därigenom ger skolkuratorer möjlighet att ge sig själva ett större 

handlingsutrymme än de kanske rent juridiskt har. Stigma och Handlingsutrymme går här i 

växelverkan med varandra där stigma driver skolkuratorer till att tänja på gränserna samtidigt 

som skolkuratorernas sätt att agera på inom och utom sitt handlingsutrymme är deras sätt att 

hantera och försöka minska stigmatiseringen hos vårdnadshavarna och därmed även 

underlätta sitt arbete. 

 

4.1. Handlingsutrymme 

Enligt Lipsky (2010, ss, 13-15) så har socialarbetare, poliser, lärare och andra professionella i 

sin maktutövning möjlighet att tolka och ta beslut inom vissa ramar. De kan besluta vilka 

åtgärder som behövs såväl som i vilken kvantitet dessa behövs. Lipsky kallar detta för 

discretion. I detta arbete kommer på grund av bättre språklig överrensstämmelse istället det 
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begrepp som Svensson, Johnsson & Laanemets (2008, ss. 23-24) kallar för handlingsutrymme 

(och vilket är en översättning av Lipskys begrepp discretion) användas. Likaså har de översatt 

Lipskys (2010) begrepp street-level beurocrats (vilket innebär de som är i direktkontakt med 

brukare, dvs. poliser, lärare, socialarbetare och andra yrkesgrupper) till gräsrotsbyråkrater, 

vilket på grund av språklig överrensstämmelse tillsammans med begreppet 

skolkurator/skolkuratorer kommer användas i detta arbete. 

  Enligt Lipsky (2010, s. 13-18) så innebär handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkrater (och 

därmed skolkuratorer) har i sitt arbete att de är relativt fria från överordnade och att de 

förväntas använda sitt omdöme i olika typer av frågor och beslut. De är dock inte helt fria i att 

använda sitt omdöme. Deras arbete begränsas och formas av politik, administration och 

regler. Vidare är olika gräsrotsbyråkrater utifrån yrke olika starkt styrda och har olika mycket 

handlingsutrymme. Lipsky (2010, ss, 13-18) menar också att handlingsutrymmet också 

varierar beroende på hur den politiska inriktningen svänger. Under en period så eftersträvas 

stark styrning, vilket minskar handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna, i en annan period 

så eftersträvas svag styrning, vilket ökar handlingsutrymmet. Han menar också att 

handlingsutrymmet är nödvändigt i gräsrotsbyråkraternas arbete då det för gräsrotsbyråkraten 

ger en möjlighet att agera flexibelt gentemot brukarna och därmed en möjlighet att se 

individen. Av denna anledning, samt att det vore praktiskt svårt att skapa regler för varje 

social situation, så vore det också svårt, om inte omöjligt att helt ta bort handlingsutrymmet. 

Brukarna förväntar sig ett individuellt bemötande, och genom att gräsrotsbyråkraterna har 

handlingsutrymme i sitt yrke så skapas också en tro från brukarnas sida på att 

gräsrotsbyråkraten kan hjälpa individen. Utöver att det är nödvändigt för brukaren så menar 

Lipsky (2010, ss, 13-18) också att gräsrotsbyråkraten får självkänsla i sitt yrke genom 

handlingsutrymmet.  

  I denna studie kommer handlingsutrymme användas på så sätt att fokus ligger på de ramar 

skolkuratorerna beskriver att de arbetar inom, exempelvis juridiska, relationsmässiga och 

rutinmässiga. Genom att titta på vad som formar och begränsar deras arbete så skapas också 

en förståelse för de utmaningar de ställs inför när de misstänker att barn far illa, och hur deras 

arbete utformas av dem själva och sin omgivning. Kort sagt hur deras handlingsutrymme ser 

ut under de förutsättningar de arbetar utifrån. 
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4.2. Stigma 

Goffman (2014) skiljde mellan de normala och de stigmatiserade. Nedan syftar därför orden, 

”vi”, ”oss”, ”andra” och ”vår” på de som inte är stigmatiserade, de som inte sticker ut. I 

arbetet så kommer de som inte är stigmatiserade att syfta på skolkuratorer och rektorer medan 

de som är stigmatiserade är vårdnadshavare till barnet ifråga.  

  Enligt Goffman (2014, ss, 9-10) så ställer vi i alla möten med nya människor krav på 

individen att passa in i normen, att inte sticka ut. Men när vi lär känna individen och lägger 

märke till något som sticker ut på ett för oss negativt sätt så kommer individen att reduceras i 

våra ögon, till någon som inte riktigt är som andra, inte riktigt en människa. Individen blir 

därmed stigmatiserad, vilket innebär att hen sticker ut på ett sätt som inte går ihop med vår 

syn på individen i fråga, och på hur en individ bör vara/agera/se ut. Goffman (2014, s.12) 

pekar på tre olika orsaker till stigmatiserande egenskaper hos individer. Utseendemässiga, 

personliga samt tribunala. Personliga stigmatiserande egenskaper kan exempelvis innebära att 

den stigmatiserade lider av alkoholism, har suttit i fängelse eller är arbetslös. 

Utseendemässiga och tribunala orsaker kommer inte beskrivas här då de inte är av vikt för 

detta arbete    

  Goffman (2014, s. 51) skiljer också mellan misskrediterade och de misskreditabla 

individerna. De misskrediterade individerna är redan stigmatiserade medan de misskreditabla 

individerna har någon egenskap eller något attribut som är okänt, men som om den blev känd 

skulle skapa stigmatisering hos individen. Av den anledningen kan den misskreditabla välja 

hur den vill agera, att berätta eller att inte berätta om sin egenskap. I denna studie så innebär 

detta att en orosanmälan kan ha en stigmatiserande effekt på de vårdnadshavare som blir 

anklagad och som inte sedan tidigare är stigmatiserad. Men det kan också vara så att de 

vårdnadshavare som är medvetna om att de agerar fel redan är stigmatiserade av den 

anledningen att de begår fel och är medvetna om det. 

  I detta arbete används stigmatisering till att förklara hur det kommer sig att skolkuratorer 

väljer att agera på ett visst sätt. Att göra en orosanmälan till socialtjänsten innebär att 

vårdnadshavarna till barnet ifråga indirekt eller direkt blir anklagade för att inte vara duktiga 

vårdnadshavare. En orosanmälan kan bero på att skolkuratorn av olika anledningar är orolig 

för att barnet far illa, men genom att göra en orosanmälan så skapas också en stämpel från 

skolkuratorernas sida gentemot vårdnadshavarna. Denna stämpel utgår ifrån en anklagelse 

gentemot vårdnadshavarnas förmåga att ta hand om sitt barn gör att vårdnadshavarna blir 

stigmatiserade, vilket i sig kan påverka skolkuratorernas arbete. 
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5. Metod 

5.1. Kvalitativ metod 

I denna studie använde jag mig av kvalitativa metoder för att kunna svara på syfte och 

frågeställningar. Detta gjorde jag då kunskapen jag ville få fram är det Harboe (2013, s. 33) 

kallar för ”mjuk” data och denna kunskap är det Harboe (2013, s.35) kallar för explorativ 

kunskap, dvs. utforskande eller undersökande. Kvantitativ data hade enligt Harboe (2013, s. 

34) snarare varit kartläggande än undersökande. Jag ville inte kartlägga orosanmälningar för 

kuratorer, utan ville snarare få reda på hur skolkuratorer resonerar och vilka överväganden de 

ställs inför. För att kunna svara på frågeställningar och nå syftet med denna studie så var det 

nödvändigt att få fram skolkuratorers upplevelser av orosanmälningar. Ett alternativ hade 

kunnat vara att göra en dokument eller litteraturstudie. Men då det inte fanns litteratur eller 

dokument kring skolkuratorers orosanmälningar så var den metoden utesluten. Jag övervägde 

också att använda mig av en fokusgrupp, vilket enligt Harboe (2013, s. 61) innebär att flera 

respondenter samlas samtidigt och diskuterar ett ämne med varandra. Fördelen med denna 

metod menar Harboe (2013, s. 62) är att det blir mycket spontanitet i samtalet och att det är 

bra för deltagarnas minne då de olika deltagarna kan påminna varandra om situationer och 

dilemman de har stått inför. Nackdelar menar Harboe (2013, s. 62) är att det är svårt att få en 

djupare beskrivning från individuella deltagare, att en person lätt kan dominera och att 

grupptryck kan påverka hos individerna. Den avgörande nackdelen med att använda 

fokusgrupper i denna studie, är dock det Denscombe (2009, s. 240) skriver om svårigheter 

med schemaläggning i stora grupper. Det hade varit väldigt svårt att under den korta tid jag 

hade till förfogande förmå 6 skolkuratorer att hitta tid till att träffas på samma plats för att 

diskutera orosanmälningar. I denna studie använde jag mig istället av en kombination av 

vinjetter och av intervjuer.  

 

5.1.1. Vinjetter 

  En undersökning av skolkuratorers syn på lagstiftning och de överväganden och svårigheter 

de ställs inför innebär att relativt känsliga ämnen kring deras tjänsteutföring kan komma upp 

(se exempelvis Svensson, Andershed och Janson, 2015, s. 501). Genom att använda vinjetter 

på det sätt som Hughes och Huby (2002, ss. 382-385) beskriver som fokus för intervjuer, dvs. 

en berättelse att utgå ifrån, så blir intervjusamtalet mindre känsligt eftersom det är ett fiktivt 

fall snarare än intervjupersonens personliga erfarenheter som är utgångspunkten för intervjun. 

Ytterligare en fördel enligt Hughes och Huby (2002, ss. 382-385) med att använda vinjetter är 
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att risken för att intervjupersonerna svarar på det sätt som de förväntas svara på minskar. 

Detta gör också att trovärdigheten i resultaten ökar. De menar vidare att vinjetter är en bra 

metod för att fånga personers åsikter, upplevelser och föreställningar, och att vinjetter går bra 

att använda tillsammans med andra metoder. Egelund (2008, s. 145) menar att de kan 

användas till att fånga professionellas kunskaper om brukares situationer samt de handlingar 

som tillkommer. En nackdel med vinjetter (och som eventuellt kan ha haft en inverkan på 

denna studie) är enligt Hughes och Huby (2002, ss. 382-385) att vinjetter inte helt kan fånga 

verkligheten. Egelund (2008, s. 151) menar vidare att validiteten (validitet enligt Peräkylä 

2011, s. 367, innebär att metoden faktiskt undersöker det som är syftet med studien) hos 

vinjetter är låg då vinjetterna är hypotetiska och att vinjetter som ensam metod inte kan följa 

upp svaren. Vidare skriver Egelund dock att denna risk för låg validitet till viss del kan 

korrigeras genom intervjuer, vilket denna studie utöver vinjetter har utgått ifrån.  

  Vinjetterna visade sig i denna studie fungera väl ihop med intervjuer, de var en utgångspunkt 

som hjälpte samtalet att stanna kvar vid ämnet. Huruvida det blev mindre känsligt för 

skolkuratorerna var svårt att avgöra. I en av intervjuerna upplevde jag dock att skolkuratorn 

till viss del svarade undvikande vilket kan tolkas som att det blev känsligt, trots fiktiva fall. 

  Vinjetterna i denna studie utformades med fiktiva fall i åtanke, inga verkliga fall utgjorde 

bakgrunden till personerna i vinjetterna. Huvudsakligen så skapades vinjetterna utifrån 

Socialstyrelsens (2014, s, 18) exempel på vad som kan innebära oro för att barn far illa. Alla 

exempel togs dock inte med då jag bedömde att tiden inte skulle räcka till för att få med så 

pass många vinjetter. Istället valde jag att utgå ifrån sexuellt och fysiskt våld och kulturella 

olikheter i förhållande till våld. Även självdestruktivt beteende vars orsak är okänd och vilket 

skulle kunna bero på en familjesituation (och därmed inkludera fler exempel på orsaker för 

oro) inkluderades. Just fallet med en flicka som skadar sig själv och som här betraktas som 

självdestruktivt beteende lades till för att skapa en kontrast till de två andra fallen för i det 

fallet behöver inte orsaken till det självdestruktiva beteendet vara en familjesituation och jag 

ville därför se om skolkuratorernas agerande skulle skilja sig ifrån de övriga fallen. De två 

första fallen i vinjetten gjorde jag så att de blev relativt tydliga kring vad som misstanken 

utgick ifrån, det sista fallet mindre tydligt.  

   

5.1.2. Intervjuer 

Denscombe (2009, s. 232) skriver att intervjuer är bra att använda när kunskap om 

människors åsikter, känslor, uppfattningar, och erfarenheter ska undersökas. Detta menar även 
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Miller och Glassner (2011, s. 144) när de skriver att intervjuer är bra för att användas till att 

undersöka den sociala världen. Dessa användningsområden stämmer väl överrens med syfte 

och frågeställningar i denna studie. Strukturerade intervjuer, vilka enligt Denscombe (2009, 

ss. 233-234) innebär att den som intervjuar har ett frågeformulär och där svarsalternativen är 

starkt begränsade, var inte aktuella i denna studie då viss flexibilitet i intervjuerna behövdes. 

Anledningen till att flexibilitet behövdes berodde på att jag inte visste vilka svar som skulle 

dyka upp, eller för den delen om/vilka följdfrågor som blev nödvändiga. Semistrukturerade 

intervjuer däremot, vilka enligt Denscombe (2009, s. 234) innebär att intervjuaren har ämnen 

som ska behandlas men där frågorna är öppna och respondenten har möjlighet att utveckla 

svaren, var mer användbara för denna studie då de skapade möjligheten att förbereda inför 

intervjun utan att för den delen ta bort möjligheten till spontanitet i form av följdfrågor.  

  

5.1.3.  Urval 

I denna studie skickade jag ut vinjetter till 6 styck skolkuratorer, därefter intervjuade jag 

skolkuratorerna. Tidsbegränsningen gjorde att 6 styck skolkuratorer var så många jag hann få 

med i min studie samtidigt som det var ett tillräckligt stort urval för att kunna uppfylla 

studiens syfte. I studien använde jag mig av det som Denscombe (2009, s. 39) kallar för 

bekvämlighetsurval och vilket innebar att jag intervjuade och eftersträvade att få tag i 

skolkuratorer att intervjua på ett så resurssnålt sätt som möjligt. Av den anledningen så 

intervjuade jag enbart skolkuratorer i flera kommuner av varierande storlek i två län i södra 

Sverige. Ingen särskild hänsyn togs till åldersspann på eleverna på de skolor skolkuratorerna 

arbetade på. 5/6 skolkurator hade dock ansvar för elever i både låg, mellan och högstadie. 1 

skolkurator hade enbart ansvar för elever på en skola, närmare bestämt elever på högstadiet, 

men hade erfarenhet av att arbeta som skolkurator på skolor med barn på låg och 

mellanstadiet. Ingen skolkurator arbetade på gymnasieskolor eller på förskolor. Utöver att 

skolkuratorerna arbetade på olika många skolor så var det också skolkuratorer från flera olika 

kommuner som var delaktiga i studien. Detta kan ha påverkat studiens resultat på olika, 

okända, sätt eftersom olika kommuner organiserar skolkuratorernas placeringar olika, och har 

olika resurser. I vissa kommuner arbetar skolkuratorer inte åt skolorna, utan centralt för 

kommunen, medan i andra kommuner så arbetar skolkuratorer direkt på skolan. Alla namn på 

skolkuratorerna i denna studie är för konfidentialitetens skull pseudonymer. 
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5.1.4.  Analys och framställning 

  Jag valde att dela upp resultat och analysdelen i två delar. Detta val gjorde jag då jag ansåg 

att det hade blivit otydligt och svårnavigerat ifall jag hade blandat enskilda skolkuratorers 

tankar, åsikter, utfallen i vinjetten, teorier och tidigare forskning. Därför använde jag mig 

först av en tabell för att visa hur utfallet blev. Sedan skrev jag dit en resultatdel där jag visar 

vad skolkuratorerna sade inom ett antal områden. Slutligen så delade jag upp analysen i en del 

för teorin kring stigma (Goffman, 2014), vilken i viss mån var grunden för hur de agerade 

utifrån Lipskys (2010) teori om handlingsutrymme. Handlingsutrymme är den andra delen av 

analysen och där analyserades skolkuratorernas agerande och överväganden var för sig i 

förhållande till teori och tidigare forskning Det ska dock påpekas att stigmaanalys även 

användes i analysen kring handlingsutrymme.  

  Detta sätt att lägga upp analysen på gjorde jag för att det skulle blir tydligt hur de olika 

skolkuratorena resonerade och agerade, och för att det gav en bättre möjlighet att följa de 

enskilda skolkuratorernas resonemang. Skillnaderna och likheterna blev tydliga på detta sätt. 

Jag avslutade sedan med en sammanfattning av resultat och analys. Nackdelen med att dela 

upp resultat och analys så pass mycket som jag gjorde var att det blev mycket upprepningar. 

 

5. 2. Etiska överväganden 

5.2.1. Hantering av personuppgifter 

Skillnaden mellan konfidentialitet och anonymitet är enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 67) att 

vid anonymitet så tar forskaren bort alla möjligheter att identifiera de som har deltagit i 

studien medan konfidentialitet innebär att handledare och examinator har möjlighet att få reda 

på intervjupersonernas identitet. I detta arbete så krävdes det att handledare och examinatorer 

fick ta del av mitt arbete och mina resultat, vilket gjorde att anonymitet inte var möjligt att 

erbjuda, men konfidentialitet kunde jag erbjuda. Inte heller kunde jag erbjuda full sekretess då 

mitt arbete är det Vetenskapsrådet (2011, s. 67) kallar för en offentlig handling och som 

därför kan läsas av vem som helst. Det jag kunde erbjuda var sekretess kring 

intervjupersonernas personuppgifter. Tystnadsplikt blev inte aktuellt då jag inte kom i kontakt 

med elever/brukare, och kontakt med brukare menar Vetenskapsrådet (2011, s. 67) är ett 

kriterium för att det ska gälla. 
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5.2.2.  Nytta och skada 

Vetenskapsrådet (2011, s. 18) menar att i forskning finns det en avvägning mellan den skada 

för individen en studie gör och den nytta som kunskapen bidrar med. I denna studie så 

intervjuades skolkuratorer angående deras tjänsteutföring och ämnena var därför inte 

personligt känsliga. Därför var skadan av studien begränsad. Nyttan med studien var 

tvåfaldig. Dels så gav det intervjupersonerna en möjlighet att reflektera över orosanmälningar 

i tjänsten vilket eventuellt kan hjälpa dem i sin framtida yrkesutövning. Dels så gav studien en 

möjlighet att föra fram mer kunskap kring orosanmälningar.  

 

5.2.3.  Information, samtycke, prövning och nyttjande 

Genomförandet av studien ska göras med det som Vetenskapsrådet (2011, s. 21) kallar för 

information och samtycke. Det innebar att de jag intervjuade fick information om studien och 

att de gav sitt samtycke. Helsingforsdeklarationen(2000) paragraf 22 säger att alla som deltar i 

en studie utöver rätten att få information också har rätt att veta att de kan dra sig ur studien 

vid vilken tidpunkt som helst. Denna rätt gällde även i denna studie, och deltagarna fick 

därför denna information. Ytterligare ett krav som enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 23) ställs 

på forskning är att det insamlade materialet endast får användas för studien i fråga. Detta 

gäller även denna studie. 

 En etisk prövning av denna studie behövdes inte eftersom den inte faller under något av de 

kriterier 3-4 § i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

räknar upp som grund för att en etisk prövning ska krävas.  

 

6. Resultat  

  Innan resultatdelen presenteras mer utförligt nedan kommer för tydlighets skull en tabell och 

beskrivning över hur utfallet blev i intervjuerna. 

Tabell 1 

 Fall 1- Robbin Fall 2- Emina Fall 3- Sara 

Henrik Anmälan Anmälan Anmälan 

Tina Anmälan Anmälan Ej anmälan 

Marita Anmälan Anmälan Ej anmälan 

Elenor Anmälan Anmälan Ej anmälan 

Peter Anmälan Eventuell anmälan Ej anmälan 
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Ella Anmälan Ej anmälan Ej anmälan 

 

  I de tre olika fallen i vinjetten presenterades tre olika typer av förhållande som innebär en 

misstanke om att barn far illa, sexualbrott, misshandel samt självdestruktivt beteende i form 

av ätstörning samt självskadebeteende. Även vissa andra förhållanden är möjliga. I fall 1 så 

handlade skolkuratorerna i enlighet med lagstiftning då alla menade att de skulle göra en 

anmälan till socialtjänsten, oftast direkt dessutom, med ett telefonsamtal. I fall 2 så var även 

där majoriteten av skolkuratorerna inne på samma spår, d.v.s. att göra en orosanmälan. Men 

Ella hade inte gjort en orosanmälan, hon hade istället försökt få med sig vårdnadshavarna att 

till socialtjänsten ansöka om hjälp, och enbart gjort en orosanmälan ifall de vägrade göra 

detta. Peter hade troligtvis gjort en anmälan, men enbart efter att först ha kontaktat barnet i 

fallet och diskuterat mer för att få mer kunskap och bekräftelse kring barnets situation. De 

övriga skolkuratorerna hade gjort en orosanmälan även i fall 2. I fall tre däremot så är det bara 

Henrik som hade gjort en orosanmälan. Tina var väl medveten om att hon var skyldig att göra 

en orosanmälan även i fall 3, men enligt henne så var SoL (2001:453) 14:1 och 

Socialstyrelsen (2014) samtidigt lite otydliga på vad som egentligen gällde, men gjorde i 

slutändan ingen orosanmälan. Marita säger i sina funderingar i fall 3 att socialtjänsten inte gör 

någonting när en orosanmälan inkommer om att ett barn lider av psykisk ohälsa. Denna bild 

delas av Tina:   

 

Och socialtjänsten tycker väl inte riktigt att det ligger på deras bord när det är psykisk ohälsa 

(Tina). 

 

Ella resonerar på ett liknande sätt, fast enligt henne så är det inte socialtjäntstens uppgift att ta 

hand om psykisk ohälsa såvida det inte har uppstått på grund av en hemsituation. 

 Elenor förklarar vari hon anser att skillnaden ligger i de två första fallen jämfört med det sista 

fallet. 

 
Ja alltså, om jag har minsta lilla misstanke om att det är något som går att koppla till hemmet 

eller det sociala som handlar om att det inte är en ehh. Är en omsorg som räcker till eller vad 

man ska säga. (Elenor) 

 

Ovan syftar hon på de misstankar som fanns i fall 1 och 2, d.v.s. missförhållanden som 

vårdnadshavarna skapar i hemmet. Nedan kommer ett citat från Elenor där hon syftar på hur 

hon resonerar kring orosanmälningar och psykisk ohälsa. 
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Om jag anser att det är psykiatri så är det ju bup jag remitterar till (Elenor) 

 

 

Hon utvecklar också sina tankar kring hur hon gör i fall där hon anser att det mer handlar om 

psykiatri och säger att om det skulle framgå att den psykiska ohälsan har uppstått på grund av 

ett förhållande i hemmet så skulle hon göra en orosanmälan. 

 

6.1. Relationer: 

6.1.1 Relationen till vårdnadshavarna: 

  Enligt majoriteten av skolkuratorerna i studien så är relationen till vårdnadshavarna är viktig 

att tänka på när det gäller att anmäla oro för att barn far illa. Enligt vissa av skolkuratorerna så 

är det viktigt att försöka skapa en bra relation och samarbete med vårdnadshavarna, medan 

andra mer uppger att det kan vara svårt att göra en orosanmälan ifall de tror att 

vårdnadshavarna blir arga på skolan och kommer att hindra dem från att träffa barnet. Som 

Tina och Elenor uttrycker sig om relationen mellan vårdnadshavare och skola: 

 

Ifall vårdnadshavare är jättearga på skolan och det samarbetet inte funkar, alltså barnen är ju 

ändå i skolan ganska många timmar i sitt liv. Och ifall inte det är en god relation där emellan så 

är det ju svårt att alltså skapa en trygg vardag, en trygg struktur för barnet. Känner jag (Tina) 

 

Man måste ringa och prata med vårdnadshavarna. Annars är det som gjort för att de bara helt 

ska slå bakut och svartmåla skolan, och på socialtjänsten då (Elenor) 

 

Och inte att det är någon som ska döma dem eller ta barnen ifrån dem eller vad det nu kan vara 

de tänker (Elenor) 

 

Så vet jag att många vårdnadshavare alltså de blir väldigt kränkta när man gör en orosanmälan. 

(Tina)  

 

Just när det gäller oro för att inte få träffa barnet mer är Marita tydlig när det gäller anmälan 

för misstanke av sexuella övergrepp. 

 

Så har vårdnadshavarna sagt att nej, du får inte träffa mitt barn mer. Det är det vanligaste 

faktiskt (Marita). 

 

Marita uppger samtidigt att det också finns de vårdnadshavare som ringer och är arga, men 

som ändå är förstående. 

  Det ska också påpekas att även om relationen med vårdnadshavarna enligt majoriteten av 

skolkuratorerna är viktig, så uppger samtidigt två av dessa att det inte är något som hindrar 
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dem ifall de anser att en orosanmälan behövs. Det är barnens bästa som är i fokus, inte 

vårdnadshavarnas. Skolkuratorerna agerar också på olika sätt gentemot vårdnadshavarna. 

Som Elenor säger: 

 
Man måste ju ta reda på varför det blir som det blir. Jag tänker att jag kan försöka ta reda på lite 

grann, och få mamman att förstå att det handlar om att ta emot hjälpen och stödet som finns att 

få inom socialtjänsten (Elenor). 

 

Elenor tänker här (fall 2) göra en orosanmälan, men försöker få vårdnadshavarna att bli så 

samarbetsvilliga som möjligt innan hon gör en orosanmälan till socialtjänsten. Detta liknar det 

som Ella gjorde i fall 2, men med den skillnaden att Elenor gör en orosanmälan oavsett hur 

vårdnadshavarna reagerar medan Ella istället för en orosanmälan får med sig vårdnadshavarna 

och gör en ansökan om hjälp istället. Marita resonerar på liknande sätt som Ella i sin 

beskrivning av sitt agerande i andra fall än de vinjetterna visade.  Fast det skiljer sig lite, 

Marita säger inte uttryckligen att hon pratar med vårdnadshavarna för samarbetets skull. Hon 

säger också att hon gör en orosanmälan bakom ryggen på föräldrarna i fall som gäller sexuellt 

utnyttjande eller misshandel. 

  Det är enbart 1 skolkurator som uppger att han inte tar någon hänsyn till relationen med 

vårdnadshavarna när han misstänker att ett barn far illa. Som Henrik säger om hur han tycker 

att man ska tänka kring relationer när man misstänker att barn far illa: 

 

Men den relationen, man ska liksom inte överväga den överhuvudtaget när man är orolig. 

(Henrik) 

 

 

Särskilt viktig visar de alla (inklusive Henrik som annars inte överväger reaktionen och 

relationen till vårdnadshavarna) att relationen till vårdnadshavarna är när det gäller fall 3 med 

Sara, där det handlar om misstanke om självskadebeteende och ätstörning. Som Tina säger: 

 

Men sen är det ju också så att när det handlar om psykisk ohälsa så är det viktigt för barnet att ha 

sina vårdnadshavare med sig. (Tina) 

 

Eller som Henrik säger: 

 

Vårdnadshavarna är de som har ansvar för barnet och det är dem som kommer träffa barnet 

mest under behandlingen. Så från barn och ungdomspsykiatrin så kommer man jobba mycket 

via vårdnadshavarna med barnet. (Henrik) 
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Nu bör det dock påpekas att det främst är relationen mellan barnet och vårdnadshavarna som 

skolkuratorerna fokuserar på här snarare än relationen med skolkuratorn eller skolan.  

 

6.1.2 Relationen till barnet: 

  Skolkuratorerna uppger alla att det är barnet som är det viktiga när det finns misstanke om 

att barn far illa. En kontakt med barnet efter en orosanmälan är enligt dem också viktigt. 

Samtidigt så har de olika sätt att förhålla sig på och agera när de misstänker att barn far illa. 

En av skolkuratorerna tänker inte alls på relationen till barnet och gör anmälan med automatik 

medan andra försöker få till samarbete med barnen innan eller istället för en orosanmälan. 

Som Ella säger, 

 

Ja. Jag brukar alltid försöka få med mig ungdomen i mina tankegångar. Jag brukar aldrig 

försöka göra nånting bakom ryggen eller mot deras vilja. (Ella) 

 

   Ytterligare en aspekt av att göra en orosanmälan som skolkuratorer uttrycker sig kring är 

oro för att barnet av olika anledningar ska få det sämre av en orosanmälan.  Exempelvis 

utvecklar Marita sina tankar kring vad en sådan oro kan bestå i: 

 
Där är ju en jag måste hålla mig till mina skyldigheter och till lagen, men visst är det så att jag 

ibland funderar på om det har varit värt det för att det innebär att jag har faktiskt i och med att 

jag gör en anmälan till socialtjänsten, socialtjänsten gör ingenting, eller a, bedömer inte att det 

behöver göras någonting så har jag ju, och vårdnadshavare förbjuder mig att träffa barnet, så har 

jag ju tagit bort barnets enda möjligheter att ventilera och få stöd i situationen. (Marita)  

 

  Ella beskriver en situation från ett riktigt fall där relationen till barnet förstördes efter en 

anmälan, på grundval av att barnet inte litade på vuxna på skolan längre. 

 

Så det är ju en jäkla balansgång liksom. Då står han där själv istället, och kan inte dela med nån. 

Hur han ska hantera, liksom. Att stötta, få stöd i det. (Ella). 
 

6.2. Skolkuratorernas tillämpning och tolkning av lagstiftning 

  I detta avsnitt presenteras en genomgång av skolkuratorernas handlande och överväganden 

utifrån en lagstiftningssynpunkt. Detta avsnitt går igenom flera aspekter av orosanmälningar i 

förhållande till lagstiftning. Rutinmässiga, barnets bästa samt efterforskningar. 
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6.2.1. Rutiner  

  Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 14:1 så är alla yrkesverksamma skyldiga att göra en 

orosanmälan. Utifrån vad resultatet i denna studie visar så varierar det väldigt mycket hur 

rutinerna kring detta ser ut. Henrik och Tina står alltid som uppgiftslämnare (och gör rent 

juridiskt personligen en orosanmälan). Tina uppger att hon genom att stå som uppgiftslämnare 

har möjlighet att hjälpa till efteråt, och hon har mer kunskap än rektorn hade haft. Det ger 

enligt henne också henne en möjlighet att prata med vårdnadshavarna personligen. Peter och 

Ella skriver inte under alls (enbart i undantagsfall), enligt Peter så är detta tillvägagångssätt ett 

resultat av en diskussion mellan skolan och socialtjänsten. Marita och Elenor skriver under 

ibland, Marita skriver inte under i de fall där hon anser att det finns en risk att hon inte får 

träffa barnet mer. Elenor, som i vanliga fall är tveksam till att ha sitt namn på en orosanmälan 

uppger dock att hon kan ringa till socialtjänsten ifall hon anser att ärendet är i behov av att bli 

behandlat snabbt, som i fall 1. Även Ella säger att hon i vissa fall direkt kan meddela 

socialtjänsten: 

 

Fast i vissa fall så kan ju jag ringa upp direkt. Här exempelvis så hade jag ju inte satt mig ner och 

skrivit en orosanmälan. (Ella) 

 

I sådana fall är hon inte anonym och står som uppgiftslämnare. Rektorerna till skolkuratorerna 

i studien skrev oftast under alla orosanmälningar. Även om exempelvis Henrik alltid skriver 

på en orosanmälan till socialtjänsten och därmed står som uppgiftslämnare så brukar rektorn 

på skolan i fråga skriva under.  

 
rutinerna man har på den här skolan är då att rektorn åtminstone ska få reda på varför, och ska 

ha skrivit under också, anmälan, trots att det står på mitt namn. (Henrik) 

 

Henrik är inte ensam om att ange vetskap från rektors sida som anledning till att rektorn ska 

skriva under.  Medan Peter inte uttryckligen säger att rektorn ska skriva under på grund av 

kännedom så uppger Peter ändå att rektorn är inblandad i alla ärenden som gäller 

orosanmälningar eftersom rektorn är ansvarig. Enligt Marita så är det på hennes skola så att 

det är rektorn som bestämmer om hon ska stå med på orosanmälan eller inte. Personligen så 

föredrar hon att inte stå med eftersom hon då inte är personligt ansvarig. Samtidigt som Tina 

uppger att rektorn oftast skriver under så finns det undantag: 

 
Jag känner i vissa fall, så känner jag att rektor inte ska ha kännedom att orosanmälan görs. 

(Tina) 
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6.2.2. Efterforskning 

   I fall två så uppger Elenor att hon skulle försöka få mer kunskap kring hur situationen ser ut 

för Emina. I fall tre, med Sara så säger hon också att hon hade gjort efterforskningar i form av 

samtal med Sara och Saras föräldrar för att säkerställa sig om att hennes misstankar kring 

psykisk ohälsa är riktiga.  

 

Jag hade först pratat med flickan Sara. Eh. Och troligtvis hade jag sedan pratat med hennes 

vårdnadshavare. Och om det är så jättetydligt att hon verkligen har rasat i vikt och har ärr på ena 

armen och sådär så, så ah. Det låter som självskada, ätstörning mix, Nånting (Elenor). 

 

Peter, Tina och Ella uppger även dem att de ibland gör efterforskningar. Peter syftade främst 

på fysiska bevis i form av blåmärken/skärsår och Tina ville ha mer information i fall tre, när 

det fanns misstanke om psykisk ohälsa. Intervjun med Ella stack dock ut i det här hänseendet 

på så sätt att hon ansåg att det var något som var väldigt viktigt att tänka på, och som hon 

själv tog upp utan specifika frågor kring ett speciellt ämne inom orosanmälningar: 

 

Man behöver inte ha så jäkla bråttom. Ha lite is i magen. Känna av situationen. Ta reda på mer. 

Ju mer desto bättre när du anmäler (Ella).  

 

Marita däremot uppger att hon inte behöver mer än en oro för att göra en orosanmälan, hon 

söker inte efter mer kunskap, även om hon anser att hon behöver något som tydligt visar vad 

det handlar om för att det ska räknas som något hon ska anmäla:  

 

Nej, jag anmäler misstanke. Har jag en misstanke om att barn far illa så är jag skyldig att 

anmäla. Jag behöver inte ha någonting konkret. Jag behöver ha information så att socialtjänsten 

kan göra en bedömning. Jag kan inte bara skriva, eller ringa och säga att jag har en misstanke, 

kolla upp det. De vill ju gärna ha att eleven berättar det här och det här och det här har jag sett 

(Marita) 

 

 

Henrik ansåg precis som Marita att han inte behövde några bevis, och gjorde inga 

efterforskningar kring barnens situation. 

 

 

6.2.3. Barnets bästa 

  Med barnets bästa menas här att de uttryckligen diskuterar barnets bästa alternativt hittar 

strategier som enligt dem leder till den bästa utgången för barnet och/eller andra parter. Till 

skillnad från den tidigare delen av resultatet så kommer här inte citat att vara i fokus då 
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barnets bästa så som skolkuratorerna beskriver det utgår ifrån längre stycken och 

sammanhang som skapar en mer fullständig bild än vad citat hade kunnat göra. 

  Elenor säger att det kan finnas en konflikt mellan vad som är den bästa lösningen och att 

göra en orosanmälan. Hon agerar på så sätt att hon istället för att göra en orosanmälan så kan 

hon försöka få hjälp av en särskild kommunal grupp från socialtjänsten som kan ha samtal 

med barnet. På så sätt uppger hon att barnet får hjälp utan att hon behöver skicka in en 

orosanmälan och utan att föräldrarna behöver känna att de blir anmälda. Enligt Ella så kan det 

finnas en konflikt mellan vad som är det bästa för barnet och att göra en orosanmälan till 

socialtjänsten. Ella uppger att konsekvenserna av att göra en orosanmälan kan bli att barnet 

inte får någon att prata med, vare sig henne, någon annan på skolan eller socialtjänsten, vilket 

enligt henne inte är det bästa för barnet. Hur hon agerar är därför enligt henne väldigt blandat 

och är beroende på hur problematiken ser ut. För att exempelvis undvika risken med att 

förlora kontakt med barn som hon misstänker far illa så försöker hon få med sig barnet i sina 

tankebanor, och få barnet att förstå vad hennes oro beror på.  

  Att det kan finnas en konflikt mellan barnets bästa och orosanmälan är även något som 

Marita uttrycker sig kring. Enligt henne så är det svårt att göra en orosanmälan när 

konsekvensen kan bli att barnet inte får hjälp av socialtjäntsten och dessutom förlorar 

kontakten med Marita själv eller andra vuxna på skolan. Detta är dock ingenting som stoppar 

henne ifrån att göra en anmälan även i de fall hon inte tror att utredningen kommer leda 

någonstans eftersom risken med att inte göra en orosanmälan, och ifall detta leder till att det 

blir sämre, överväger risken med att barnet får det sämre av att göra en orosanmälan. Peter 

uppger i fall 1 att det är upp till socialtjänsten att avgöra vad som är det bästa för barnet. Han 

svarar också på frågor i intervjun kring barnets bästa i allmänhet och där uttrycker han sig 

också om barnets bästa och säger där att han själv och skolan arbetar utifrån vad som är det 

bästa för barnet snarare än att se barnet som ett objekt att ge kunskap till. Vidare så säger han 

att ifall han inte skulle anse att det vore i barnets bästa intresse att göra en orosanmälan så 

skulle han inte göra det.  

  Henrik å andra sidan är tydlig med att han anser att relationer, bekvämligheten för den vuxna 

eller något annat inte ska gå före barnets bästa, och att en orosanmälan till socialtjänsten är 

det bästa för barnet. Tina tänker på liknande sätt som Henrik kring orosanmälningar. Hon 

anser att det bästa för barnet är att göra en orosanmälan, för annars finns risken att det som 

misstanken gäller fortgår. Ifall hon tror att en risk finns att barnet kommer fara illa på grund 

av en anmälan så diskuterar hon denna risk med socialtjänsten och försöker minska denna 
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risk. Hon säger dock också att en orosanmälan utan en tidigare kontakt med föräldrarna kan 

innebära en ogynnsam situation för barnet. 

 

7. Analys: 

  Först kommer i analysavsnittet en analys av skolkuratorernas tankar och överväganden kring 

relationer till elever och vårdnadshavare. Detta görs utifrån Goffmans (2014) teori Stigma. 

Därefter kommer en analys av hur skolkuratorerna väljer att agera för att skapa en optimal 

situation för vårdnadshavare, dem själva och barnet. Den analysen görs utifrån 

handlingsutrymme, vilket är en teori av Lipsky (2010). Analysavsnittet avslutas med en 

sammanfattning där mönster i resultat/analys tydliggörs.  

 

7.1. Stigma analys: 

   I resultatdelen av detta arbete så finns det flera exempel på att SoL (2001:453) 14:1 och 

Socialstyrelsens (2014) riktlinjer inte alltid efterföljs. Skolkuratorer väljer att prata med 

föräldrarna innan en orosanmälan och försöker få föräldrarna att göra en ansökan om hjälp 

istället för att skolkuratorn ska göra en orosanmälan. De kan ibland också välja att inte göra 

en orosanmälan överhuvudtaget eftersom de anser att det inte är socialtjänstens uppgift att ta 

hand om psykisk ohälsa. Vidare så gör de sig själva anonyma för att skydda sin relation till 

barn och föräldrar, försöker få fram mer information kring barnets situation samt gör 

överväganden kring vad som är barnets bästa. Alla dessa är överväganden och agerande som 

antingen bryter mot, eller ligger nära gränsen för kring vad som SoL (2001:453) 14:1 och 

Socialstyrelsen (2014) tillåter dem att göra. För att förstå dessa ageranden så kommer den 

teori som Goffman (2014) kallar för Stigma att användas nedan. 

  Tina, Marita och Elenor uppger alla att utifall att skolan eller skolkuratorerna själva gör en 

orosanmälan så finns det en risk att vårdnadshavarna blir arga och kränkta. 

 

Man måste ringa och prata med vårdnadshavarna. Annars är det som gjort för att de bara helt 

ska slå bakut och svartmåla skolan, och på socialtjänsten då (Elenor) 

 

Så vet jag att många vårdnadshavare alltså de blir väldigt kränkta när man gör en orosanmälan. 

(Tina) 

 

Och inte att det är någon som ska döma dem eller ta barnen ifrån dem eller vad det nu kan vara 

de tänker (Elenor) 
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  Denna ilska kan förstås utifrån det Goffman (2014, ss. 9-12) kallar för Stigma. En 

orosanmälan till socialtjänsten innebär att någon säger till socialtjänsten att det är något 

som inte står rätt till med ett barn. När vårdnadshavarna till det barnet sedan får reda på att 

en anmälan har gjorts och socialtjänsten vill prata med dem om det så blir de 

stigmatiserade eftersom oro för att barn far illa är en anklagan på deras vårdnadshavarskap. 

Detta är det som Goffman (2014, s. 12) kallar för personlig stigmatisering, de blir utpekade 

på grund av något i deras agerande. Stigmat kan eventuellt bli ännu starkare för dem ifall 

de var medvetna om/skyldiga till försummelse av barnet, misshandel av barnet eller vad 

oron för barnet än består i. Ifall de var skyldiga till det som anklagelsen bestod i så var de 

sedan tidigare det som Goffman (2014, s. 51) kallar för misskreditabla. Då blir de 

anklagade utifrån sina brister, och de är också medvetna om sina brister och bristerna 

kommer ut kännedom för andra. Utifrån att antingen bara bli anklagad och bli 

stigmatiserad från skolkuratorn/socialtjänsten/skolan eller att både bli anklagad och vara 

skyldig så är det därmed möjligt att vårdnadshavare blir arga ifall skolkuratorn/skolan gör 

en anmälan till socialtjänsten om misstanke kring att barn far illa. Stigmatiseringen och 

ilskan som vårdnadshavarna därmed får uppleva kan därför påverka skolkuratorerna att 

agera och göra överväganden som utvidgar det som Lipsky(2010, ss,13-18) kallar för 

handlingsutrymme. Detta innebär att gräsrotsbyråkrater agerar utifrån och utanför vissa 

bestämda eller otydliga ramar. Att stigmat som uppstår när gräsrotsbyråkrater gör en 

orosanmälan påverkar gräsrotsbyråkrater är även något som Feng et al (2011) visade i sin 

studie. I studien du nu läser så är Ella det tydligaste exemplet på att stigmatiserade 

vårdnadshavare kan driva skolkuratorer att utvidga sitt handlingsutrymme då hon i fall två 

väljer att inte göra en orosanmälan. Istället försöker hon få med sig vårdnadshavarna i att 

göra en ansökan om hjälp (Att inte göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa 

kan för övrigt ses i sken av det Gallagher-Mackay (2014, s, 257) fann i Kanada och som 

visade att orosanmälan inte alltid görs i enlighet med lagstiftning). Stigma förklarar 

därmed skolkuratorers överväganden och ageranden när de är på gränsen för, eller över 

gränsen för att bryta mot lagstiftning. Henrik däremot väljer att alltid göra en orosanmälan, 

och de övriga skolkuratorerna väljer också att göra orosanmälningar i fall 1, och de flesta i 

fall två. Detta kan förklaras med det som Tina och Henrik säger om barnets bästa, d.v.s. att 

det är barnets bästa som är i fokus, och att det bästa för barnet är att göra en orosanmälan. 

Med detta så menas inte att de anser att det alltid är det bästa för barnet (även om 

exempelvis Henrik anser det) utan att de gör en avvägning i de fall där det finns misstanke 
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om att barn far illa och kommer fram till vad som är det bästa för barnet. Kommer de då 

fram till att en orosanmälan behöver göras (exempelvis för att undvika risken att barnet 

fortsätter att utsättas för skada) och att behovet av en utredning från socialtjänsten är större 

än skadan som stigmatisering av vårdnadshavare skulle skapa så har barnets bästa i de 

fallen inneburit en orosanmälan, och att stigmatisering av vårdnadshavare därmed är 

underordnat. 

  Barnets bästa är även ett förekommande tema i tidigare forskning. Alvares et al (2004, ss. 

565-566) menar att en anledning till att gräsrotsbyråkrater inte gör en orosanmälan kan vara 

att de inte anser att en orosanmälan inte leder till de bästa konsekvenserna för barnet.       

  Ytterligare en aspekt som är närliggande till barnets bästa är det som Gilbert et al (2009, s. 

172) fann gällande gräsrotsbyråkrater och som sade att en orsak till att inte göra en 

orosanmälan är att det kan leda till mer skada än nytta. Dessa studier skriver dock om att inte 

göra en orosanmälan alls, vilket denna studie inte visar är så vanligt förekommande annat än i 

fall 3. Men ageranden och överväganden som skapar mer möjligheter för skolkuratorer utöver 

orosanmälan och som därmed kan gå utanför vad SoL (2001:453) 14:1 och Socialstyrelsen 

(2014) tillåter kan ändå förklaras av deras syn på barnets bästa samt stigmatisering av 

vårdnadshavare.  

 

7.2. Handlingsutrymme 

  Resultatet visar ett antal olika överväganden och ageranden från skolkuratorerna i denna 

studie. För det första så visar det att i de två första fallen så är skolkuratorerna i allmänhet 

överrens om att en orosanmälan bör göras. I fall tre däremot så förändras detta och där är det 

enbart en skolkurator som gör en orosanmälan. Resultatet visar att majoriteten av 

skolkuratorerna anser att relationen till vårdnadshavare och barn är viktig att tänka på när det 

finns misstanke om att barn far illa. Endast Henrik uppger att han inte tar hänsyn till 

vårdnadshavarna när han gör en orosanmälan och han är övertygad om att en orosanmälan ska 

göras vid misstanke om att barn far illa.  

 

7.2.1. Henrik 

  Resultatet visar att skolkuratorerna i studien på olika sätt begränsas av relationer, tolkning av 

lagstiftning och rutiner. Henrik är den skolkurator som är tydligast i hur han anser att man bör 

agera vid misstanke om att barn far illa. Han uppger att anmälan ska ske när det finns 

misstanke, såsom lagstiftningen säger. Han säger vidare att ingen hänsyn ska tas till 
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relationer, vare sig till barnet eller till vårdnadshavare. Han gör enligt egen utsago inte heller 

några efterforskningar för att hitta bevis för sin oro. Vidare så står han personligen med på 

alla orosanmälningar som uppgiftslämnare. Han uppfyller därmed de krav som SoL 

(2001:453) 14:1 ställer på alla som arbetar med barn och som misstänker att barn far illa. 

Hans agerande skiljer sig också från vad Gallagher-Mackay (2014, s, 257) fann om 

situationen i Kanada och som sade att orosanmälan inte alltid sker i enlighet med lagstiftning. 

Slutligen så är han också den enda skolkuratorn som hade gjort en orosanmälan i fall 3, vid 

misstanke om självskadebeteende och ätstörning, ett beteende som även det ska anmälas till 

socialtjänsten som en orosanmälan. Genom sitt agerande i fall 3 så skiljer sig därmed Henrik 

kraftigt från de övriga skolkuratorerna. Stigmatiserade vårdnadshavare är ingenting som har 

prioritet för honom eftersom orosanmälan är det som enligt honom är det bästa för barnet, och 

det är det som han har fokus på och som styr honom i hans arbete. Denna syn skiljer sig 

drastiskt från vad Alvares et al (2004, ss. 565-566) skriver om att en anledning till att 

gräsrotsbyråkrater inte gör en orosanmälan kan vara att de anser att en orosanmälan inte leder 

till de bästa konsekvenserna för barnet. Hans agerande skiljer sig också från det Alvarez et al 

(2004, ss. 566-567) skriver om att tilltron till socialtjänstens hanterande av ärenden är låg då 

hans agerande tyder på en tilltro till socialtjänstens hanterande av sådana ärenden. Ytterligare 

en aspekt som är närliggande till barnets bästa är det som Gilbert et al (2009, s. 172) fann 

gällande gräsrotsbyråkrater och som sade att en orsak till att inte göra en orosanmälan är att 

det kan leda till mer skada än nytta. Henriks tankar skiljer sig också från de resultat Alvarez et 

al (2004, ss.566-567), Gilbert et al (2009, s. 172) och Svensson och Janson (2008, s. 29) 

visade och vilka alla visade på att reaktion och relation till vårdnadshavare var en oro för 

gräsrotsbyråkrater. Henrik väljer att inte lägga fokus på det alls, även om det förstås är möjligt 

att han har viss oro för det. Denna oro framkom dock inte. 

  Genom sitt agerande så blir han dock mer begränsad i hur han kan agera, men det är å andra 

sidan självvalt eftersom det enligt honom är det som är det bästa för barnet. Han har dock 

fortfarande möjligheten att följa barnet efter orosanmälan, och att hjälpa barnet utan att för 

den delen undvika att göra en orosanmälan eller att välja att inte stå som uppgiftslämnare på 

orosanmälan. Hans agerande kan ses i förhållande till att Gallagher-Mackay (2014, ss, 273- 

274) fann i en studie att lärare i Kanada ansåg att en anmälan var både legitim rent juridiskt, 

men även att den gjorde skillnad för barnet ifråga. 

  Han meddelar också vårdnadshavarna om att orosanmälan har gjorts i fall tre eftersom 

relationen till  vårdnadshavarna enligt honom är väldigt viktig för barnet när det gäller 
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psykisk ohälsa. Han gör fortfarande en orosanmälan men väljer också att ta kontakt med 

vårdnadshavarna för att meddela barn och ungdomspsykiatrin. Sammantaget så leder 

avsaknaden av tonvikt på relationen till vårdnadshavare och barn samt synen att det bästa för 

barnet är att göra en orosanmälan honom därmed till att göra en orosanmälan och att stå som 

uppgiftslämnare utan övriga ingripanden för att skydda sin relation till vårdnadshavare och 

barn. Han handlar inom ramen för SoL (2001:453) 14:1, SoL (2001:453) 1:2 och för vad han 

själv tycker är bäst. Hans agerande är annorlunda från de övriga skolkuratorerna på så sätt att 

han arbetar inom strikta ramar kring vad han får göra. Detta är något som kan förstås utifrån 

Lipskys (2010, ss. 13-18) teori kring handlingsutrymme då den teorin säger att 

gräsrotsbyråkrater arbetar inom vissa ramar. Vissa går enligt Lipsky även utanför dessa ramar 

för att hitta bättre arbetssätt på. Detta är dock inte något som resultatet i denna studie visar att 

Henrik gör. 

 

7.2.2. Tina 

  Tina hade gjort en orosanmälan i de båda första fallen, men inte i fall tre. Hon var medveten 

om att hon var skyldig att göra en orosanmälan i det fallet, men menade att lagstiftning och 

föreskrifter var lite otydliga. Dessutom menade hon att vårdnadshavarna var viktiga för att 

barnet skulle få hjälp när det gäller psykisk ohälsa. Hon väljer därmed att göra det som Lipsky 

(2010, ss. 13-18) kallar för att gå utanför de ramar som lagstiftningen strikt tolkat tillåter och 

därmed skapa ett sätt för sig själv att agera på som annars inte hade varit tillgängligt. Hon 

väljer att inte göra en orosanmälan och ger sig själv därmed en möjlighet att undersöka 

ärendet närmare. Hennes agerande kan ses i förhållande till det som Gallagher-Mackay (2014, 

s, 257) fann och som sade att orosanmälan inte alltid sker i enlighet med lagstiftning 

  Tina menar att relationen till vårdnadshavarna är viktiga eftersom barnet tillbringar mycket 

tid i skolan, och dess situation kan därmed påverkas negativt ifall vårdnadshavarna har en 

relation till skolan som inte är positiv. Detta är något som också Alvares et al (2004. s. 567) 

fann var vanligt för psykologer och lärare i USA. Tina menar också att föräldrar lätt kan bli 

arga ifall hon gör en orosanmälan. Trots detta så anser hon fortfarande att det bästa för barnet 

är att göra en orosanmälan, vilket är motsägelsefullt med tanke på att hon väljer att inte göra 

en orosanmälan i fall tre (orosanmälningar är även ett potentiellt undantag till det Alvarez et 

al (2004, ss. 566-567) fann och som sade att tilltron till socialtjänsten generellt sett är låg). 

Det visar dock likhet med det Gallagher-Mackay (2014, ss. 273-274) fann i en studie och som 

sade att lärare i Kanada ansåg att en anmälan var både legitim rent juridiskt, men även att den 



 

 
 
   

25 
 

gjorde skillnad för barnet. Tina hade velat ha mer information först i fall 3 och enbart gjort en 

anmälan ifall föräldrarna vore emot att få hjälp hos barn och ungdomspsykiatrin. Agerandet i 

fall tre tyder på att hon trots sin syn att orosanmälan är det bästa för barnet ändå inte alltid 

anser att så är fallet. Detta i kombination med att hon tänker att socialtjänsten inte anser att det 

är deras uppgift att ta hand om ärenden som rör psykisk ohälsa samt att föräldrar kan bli 

upprörda vid en orosanmälan får henne att istället få med sig vårdnadshavarna snarare än att 

göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det är därmed ett medvetet val från hennes sida att 

inte följa SoL (2001:453) 14:1. Detta kan tolkas som att SoL (2001:453) 1:2 enligt henne är 

viktigare än SoL (2001:453) 14:1, detta trots att SoL (2001:453) 14:1 säger att all misstanke 

om att barn far illa ska anmälas till socialtjänsten. Hon visar att relationen till 

vårdnadshavarna är viktig, och att det finns tillfällen när hon väljer att inte göra en 

orosanmälan eftersom det inte är det bästa för barnet. Detta är ett agerande liknande det som 

Gilbert et al (2009, s. 172) har visat på i forskning kring orosanmälningar på Irland, och som 

Alvarez et al (2004, ss. 566-567) pekar på när de skriver att oro för att barnet ska bli mer 

utsatt hindrar dem från att anmäla. Just utsattheten stämmer visserligen inte direkt överrens 

med Tinas agerande i fall tre men ger ändå en antydan om att oro för barnet hindrar 

gräsrotsbyråkrater från att anmäla oro för att barn far illa.  

  Tina väljer också att göra efterforskningar vilket även det inte har något stöd i vare sig SoL 

(2001:453) 14:1 eller Socialstyrelsen (2014). Denna avsaknad av stöd beror på att SoL 

(2001:453) 14:1 säger att en anmälan till socialtjänsten ska ske vid misstanke, vilket ger små 

möjligheter till efterforskningar då efterforskningar kring ett eventuellt missförhållande 

troligtvis redan innebär en misstanke om att något inte står rätt till. När det gäller hur anmälan 

går till så följer hon däremot lagstiftningen och står med personligen som uppgiftsutlämnare 

och skapar därmed inte större eller mindre handlingsutrymme (med handlingsutrymme syftar 

jag här på det som Lipsky (2010, ss, 13-18) skriver om att gräsrotsbyråkrater agerar utifrån 

och utanför vissa mer eller mindre tydliga ramar satta av lagstiftning, överordnande samt sig 

själva) åt sig själv såsom hon gör när hon väljer att skydda relationer snarare än att göra en 

orosanmälan, tvärtom så håller hon sig inom vad lagstiftning tillåter henne att göra. Däremot 

så har hon ändå möjlighet att hjälpa vårdnadshavare och barn eftersom hon menar att hon ofta 

får kontakt med vårdnadshavarna och kan mer om situationen än rektorn. Genom att prata 

med vårdnadshavarna så får hon därmed en chans att dels hjälpa till mer än hon hade haft ifall 

hon vore anonym och även en chans att minska det som Goffman (2014, ss, 9-12) kallar 

stigmatisering. I detta fall så är det personlig stigmatisering och vilket innebär att 
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vårdnadshavare känner sig arga och kränkta över att bli anklagade för att inte ta hand om sitt 

barn. Ifall vårdnadshavarna är medvetna om att de agerar fel så blir stigmatiseringen dessutom 

större eftersom de då är det som Goffman (2014, s, 51) kallar för misskreditabla och vilket 

innebär att de döljer sitt beteende/sina egenskaper. Hennes agerande och överväganden vid 

fall där det finns misstanke om att barn far illa visar på att hon hittar sätt att tolka 

lagstiftningen på, och sätt att agera på som enligt henne är ett klokare sätt att agera på än att 

automatiskt göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Detta sätt att agera på kan 

förstås med hjälp av Lipskys (2010, ss. 13-15) begrepp handlingsutrymme. Med det sagt så är 

det också tydligt att hon inte alltid gör detta då hon i fall ett och två hade gjort en orosanmälan 

till socialtjänsten utan tvekan. 

 

7.2.3. Marita 

  Marita gör orosanmälningar i fall ett och ifall två, men inte i fall tre. I fall tre så menar hon 

att socialtjänsten inte anser att det är deras uppgift att ta hand om ärenden som rör psykisk 

ohälsa vilket liknar det som Alvarez et al (2004, ss. 566-567) fann gällande orosanmälningar i 

USA och som sade att tilltron till socialtjänstens hanterande av ärende är låg. Hennes 

agerande går även emot SoL (2001:453) 14:1 och Socialstyrelsen (2014, s, 18) då 

självdestruktivt beteende såsom självskador ingår i anmälningsplikten. Att hon inte agerar i 

enlighet med lagstiftning kan även ses i förhållande till det Gallagher-Mackay (2014, s, 257) 

visar i sin artikel och som säger att orosanmälan i Kanada inte alltid görs i enlighet med 

lagstiftning. 

  Marita menar att relationen till vårdnadshavarna är viktig vid misstanke om att barn far illa. 

Hon kontaktar i allmänhet också vårdnadshavarna personligen vid misstanke om att barn far 

illa. Undantag till detta är när hon misstänker misshandel eller sexualbrott. Hon uttrycker 

också en oro för att vårdnadshavare ska säga att hon inte får träffa barnet mer, och därmed 

hindra henne från att hjälpa barnet. Relationen till barnet kan enligt henne också vara ett 

orosmoment i beslutet om hon ska göra en anmälan om misstanke att barn far illa eller ej då 

en sådan orosanmälan kan påverka relationen negativt och kan leda till att det blir sämre för 

barnet: 

 
Där är ju en jag måste hålla mig till mina skyldigheter och till lagen, men visst är det så att jag 

ibland funderar på om det har varit värt det för att det innebär att jag har faktiskt i och med att 

jag gör en anmälan till socialtjänsten, socialtjänsten gör ingenting, eller a, bedömer inte att det 

behöver göras någonting så har jag ju, och vårdnadshavare förbjuder mig att träffa barnet, så 

har jag ju tagit bort barnets enda möjligheter att ventilera och få stöd i situationen. (Marita) 
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Oro över relationer till barn och vårdnadshavare är även något som Gilbert et al (2009, s. 172) 

fann var ett hinder för orosanmälan i Irland. I Sverige så har Svensson och Janson (2008, s. 

29) även de funnit att en orsak till att inte göra en orosanmälan kan vara osäkerhet över hur 

vårdnadshavare kommer att reagera. I USA har Alvares et al (2004. s. 567) dragit samma 

slutsatser. Och Maritas oro består i att en orosanmälan kan leda till sämre konsekvenser för 

barnet i fråga, vilket även Gilbert et al (2009, s. 172) har visat vara en vanlig oro för 

gräsrotsbyråkrater vid misstanka om att barn far illa. 

  Marita skriver inte alltid under som uppgiftslämnare när hon anmäler oro för att barn far illa 

eftersom hon anser att det finns fall där hon riskerar att inte får träffa barnet mer. I allmänhet 

så menar hon dock att det inte är hon själv som bestämmer vem som skriver under, det 

ansvaret har hon överlämnat till rektorn. Hon gör inga efterforskningar för efter mer 

information, även om hon anser att hon behöver något konkret till att börja med för att ha en 

misstanke som hon kan anmäla till socialtjänsten.  

  För att förstå dessa ageranden så kan begreppet stigma (Goffman, 2014, ss, 9-12) och 

handlingsutrymme (Lipsky, 2010, ss, 13-18) användas där stigmatisering här innebär att 

vårdnadshavare blir arga när de genom socialtjänsten blir anklagade för att missköta sitt barn.  

Handlingsutrymme innebär här att Marita utgår ifrån, och går utanför vissa ramar som 

bestäms av överordnande, lagstiftning samt egna tankar och lösningar. Marita är också tydlig 

med att vårdnadshavarna kan bli arga när de får reda på att en orosanmälan har gjorts. Detta 

tyder på att de blir stigmatiserade eftersom det från deras synpunkt kan tolkas som att de blir 

anklagade för att behandla sitt barn dåligt, eller att inte kunna ta hand om barnet alternativt att 

det är något fel på barnet. Att hon inte själv bestämmer huruvida hon ska stå som 

uppgiftslämnare och att hon därmed inte alltid gör det kan tolkas som att stigmatiseringen av 

vårdnadshavarna i kombination med att hon menar att hon har oro för att inte få träffa barnet, 

och därmed vad som är det bästa för barnet, gör att hon väljer att gå emot vad SoL (2001:453) 

14:1 och Socialstyrelsen (2014) säger om att stå som uppgiftslämnare. Hennes agerande och 

resonerande kan jämnföras med den studie som Feng et al (2011) genomförde och som visade 

att stigmatisering av vårdnadshavarna kan vara en orsak till att inte göra en orosanmälan. 

Genom att inte stå med som uppgiftslämnare så ökar också hennes chanser att få fortsätta 

träffa barnet, även om detta förfarande bryter mot vad ovan nämnda lagstiftning och 

föreskrifter anvisar. Detta är ett exempel på det som Lipsky (2010, ss, 13-15) menar med att 

gräsrotsbyråkrater är relativt fria till att använda sitt omdöme och att deras arbete formas av 

regler, lagar och andra omständigheter, kort sagt så har de ett handlingsutrymme. Marita 
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skiljer sig dock från vad Lipsky (2010, ss. 13-18) menar med att gräsrotsbyråkrater är relativt 

fria från överordnade då hon har valt att låta rektorn på skolan besluta om huruvida hon ska 

stå med på orosanmälan eller ej. Eftersom Marita också väljer att inte alltid göra en 

orosanmälan, som i fall 3, så går hon även där bort ifrån vad SoL (2001:453) 14:1 säger. I det 

fallet så är det hennes syn på socialtjänstens arbete kring psykisk ohälsa i kombination med 

stigmatiserade vårdnadshavare som får henne att hitta nya vägar att hantera en oro för att barn 

far illa på. Detta är ett exempel på vad Lipsky (2010, ss.13-18) menar med handlingsutrymme 

och kan ses i förhållande till hennes diskussion kring barnets bästa, och där hon anser att det 

inte alltid är i barnets bästa intresse att göra en orosanmälan. Detta innebär i praktiken att hon 

anser att SoL (2001:453) 1:2 är viktigare än SoL (2001:453) 14:1 när det egentligen ska vara 

så att SoL (2001:453) 14:1 ska gälla vid all misstanke kring att barn far illa. Precis som 

Henrik så väljer hon att inte göra efterforskningar vid misstanke om att barn far illa, vilket 

visar att hon där är medveten om vad SoL (2001:453) 14:1 säger och att ingen annan faktor 

har större betydelse för hennes agerande kring efterforskningar. Hon håller sig därmed inom 

ramarna för vad SoL (2001:453) 14:1 tillåter henne till, och är även detta ett exempel på hur 

en gräsrotsbyråkrat enligt Lipsky (2010, ss, 13-15) agerar då hon agerar utifrån vissa 

bestämda ramar, vilka i detta exempel är satta utifrån lagstiftning. Hennes agerande och 

resonerande tyder slutligen överlag också på att hennes tilltro till att socialtjänsten kan utföra 

sina uppgifter är hög och vilket inte stämmer överrens med det som Alvarez et al (2004, ss. 

566-567) fann och som sade att gräsrotsbyråkraters tilltro till socialtjänsten generellt sett är 

låg. Ytterligare resultat att jämföra med är det Gallagher-Mackay (2014, ss. 273-274) fann i 

en studie och som sade att lärare i Kanada ansåg att en anmälan var både legitim rent 

juridiskt, men även att den gjorde skillnad för barnet. Här ska det dock påpekas att Marita gör 

orosanmälningar, vilket tyder på viss tilltro. 

 

7.2.4. Elenor 

  Elenor gör en orosanmälan i fall ett och i fall två. I fall tre däremot så gör hon inte en 

orosanmälan. Hon menar att det inte är socialtjänstens uppgift att ta hand om ärenden som 

handlar om psykisk ohälsa. Denna syn går emot vad Socialstyrelsen (2014, s. 18) skriver 

kring orosanmälningar och där även självdestruktivt beteende är inräknat. I fall tre så finns det 

misstanke om både ätstörning och självskadebeteende, och bäggedera är exempel på 

självdestruktivt beteende. Skillnaden såsom Elenor ser den mellan fall 1-2 och fall tre är att de 

två första fallen går att koppla till hemmet. Hon påpekar dock att ifall det framkommer att den 
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psykiska ohälsan har uppstått på grund av en situation i hemmet så skulle hon göra en 

orosanmälan även i fall 3 snarare än att enbart göra en ansökan om hjälp hos barn och 

ungdomspsykiatrin. Detta agerande stämmer inte överrens med de föreskrifter som 

Socialstyrelsen (2014) har skrivit, inte heller med SoL (2001:453) 14:1. Däremot så kan det 

jämföras med det Gallagher-Mackay (2014, s, 257) visar i sin artikel och som säger att 

orosanmälan i Kanada inte alltid görs i enlighet med lagstiftning, dock så är det lärare som är 

utgångspunkten i den artikeln. 

  Elenor visar istället för en orosanmälan att hon använder det som enligt Lipsky (2010, s.13-

18) kallar för handlingsutrymme och som är ett sätt att jobba på för gräsrotsbyråkrater, d.v.s. 

ett agerande i sitt arbete inom eller utanför vad lagstiftning, regler och överordnade tillåter. 

Detta är inte det enda exemplet på ett agerande från hennes sida där en orosanmälan inte sker 

direkt och där hon väljer att göra det Lipsky (2010, ss. 13-15) kallar för att gå utanför ramarna 

för vad lagstiftning tillåter. Elenor menar nämligen också att hon brukar försöka prata med 

vårdnadshavarna innan hon gör en orosanmälan, för att försöka få dem att förstå varför hon 

gör en orosanmälan till socialtjänsten. Men hon gör en orosanmälan oavsett hur 

vårdnadshavarna tar till sig det hon säger och diskuterar med dem. Vad som driver Elenor till 

detta är både enligt min användning av teorin om stigma av Goffman (2014, ss. 9-12) samt 

hennes egen utsaga i intervjun, arga och stigmatiserade vårdnadshavare. För att göra 

situationen vid orosanmälan mer hanterlig för alla inblandade så ringer hon därför till 

vårdnadshavarna innan hon gör en orosanmälan.   

  När det gäller rutiner så står Elenor ibland med på orosanmälan, ibland inte. De fall där hon 

står som uppgiftslämnare verkar i allmänhet vara de fall där hon ringer in till socialtjänsten 

eftersom hon anser att det finns en risk att barnet måste bli omhändertaget akut. I övrigt så 

väljer hon att inte stå som uppgiftslämnare och detta kan tolkas som att det inte är det bästa 

för barnet, henne själv eller vårdnadshavarna. Hon väljer också att göra efterforskningar i fall 

två och tre för att få mer information, och som i fall två, för att kunna förklara för dem varför 

hon gör en orosanmälan. Här använder hon det handlingsutrymme och omdöme som Lipsky 

(2010, ss. 13-15) skrev om och agerar utanför ramarna för vad SoL (2001:453) 14:1 tillåter på 

så sätt att hon inte anmäler vid misstanke, hon vill veta mer innan hon ringer.  

  Ett handlingsalternativ som hon har, och som hennes kommun tillåter genom att ha detta 

alternativ tillgängligt är att hon kan hänvisa barnet till samtal i en speciell grupp inom 

socialtjänsten i kommunen. Denna grupp tar emot barn som behöver hjälp och där 

orosanmälan inte behöver göras. Genom att hjälpa barn på det sättet så bryter hon mot SoL 
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(2001:453) 14:1, hittar alternativ som kommunen själv anordnar och undviker stigmatisering 

av vårdnadshavare. Detta är därmed även det ett exempel på hur hon utifrån vad Lipsky 

(2010, ss. 13-15) kallar för handlingsutrymme, går utanför ramarna kring vad som är tillåtet 

enligt SoL (2001:453) och hon samtidigt hjälper barnet. Hon gör detta delvis för att minska 

stigmatiseringen av vårdnadshavarna (vilken i enlighet med Goffmans (2014, ss, 9-12, 52) 

teori om stigma uppstår när vårdnadshavarna blir anklagade för att inte kunna ta hand om sitt 

barn och som blir starkare ifall vårdnadshavarna är medvetna om bristerna). Men hon gör det 

också för att hon anser att det finns en konflikt mellan vad som är det bästa för barnet och att 

göra en orosanmälan. Detta innebär att det liksom med Marita och Tinas ageranden finns en 

tydlig konflikt mellan SoL (2001:453) 14:1 och SoL (2001:453) 1:2. Denna konflikt kan 

också ses i förhållande till det Gallagher-Mackay (2014, ss. 273-274) fann i en studie och som 

sade att lärare i Kanada ansåg att en anmälan var legitim rent juridiskt. Elenor hittar här dock 

en mellanväg mellan orosanmälan och att inte anmäla alls. Detta agerande kan också ses i 

sken av det som Alvares et al (2004, ss. 565-566) menar är den generella orsaken till att 

professionella inte gör en orosanmälan när det kan finnas anledning till det, och vilket är att 

de anser att det inte är i barnets bästa intresse att göra det. De fruktar att utfallet vid en sådan 

anmälan blir mer negativt både för barnet ifråga, men även för familjen som helhet. Elenors 

tankar och agerande visar dock inte på riktigt samma sak som Alvarez et al (2004, ss. 565-

566) på så sätt att hon faktiskt gör en orosanmälan i fall 1 och i fall två. Inte heller säger hon 

något direkt om en negativ utgång för barnet och familjen, även om detta är en tänkbar 

tolkning kring orsaken till varför hon agerar som hon gör. Utöver Alvarez et al (2004, ss. 565-

566) så har även Gilbert et al (2009, s. 172) och Svensson och Janson (2008, s. 29) funnit att 

relationen till vårdnadshavare och barn kan påverka orosanmälan. Och Feng et al (2011) 

visade att stigmatiserade vårdnadshavare kan vara en orsak till att inte göra en orosanmälan, 

vilket Elenor inte direkt säger, men ändå visar att stigmatiserade vårdnadshavare har ett visst 

inflytande på henne då hon menar att de blir arga och känner att de blir dömda.  

 

7.2.5. Peter 

  Peter hade gjort en orosanmälan i fall ett och i fall två. I fall två hade han dock gjort det först 

efter att ha försäkrat sig om att misstanken vad befogad. I fall tre hade han inte gjort en 

orosanmälan. Hans val att inte göra en orosanmälan kan ses i förhållande till det som 

Gallagher-Mackay (2014, s, 257) visar i sin artikel och som säger att orosanmälan i Kanada 

inte alltid görs i enlighet med lagstiftning. 
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  Peter menar att relationen till föräldrar och barn är viktig, men samtidigt att det är barnet 

som är viktigast och att relationen till föräldrarna är underordnad. Peter skriver aldrig under 

en orosanmälan som uppgiftslämnare utan det är rektorn som har ansvaret att vara 

uppgiftslämnare. Detta gör han utifrån min tolkning av hans uttalanden under intervjun för att 

inte riskera att skada sin relation till barn och vårdnadshavare. Han menar också att detta 

tillvägagångssätt är ett resultat av en diskussion mellan skolan och socialtjänsten i kommunen 

han arbetar i. Han gör också efterforskningar för att bli säkrare på att misstanken är befogad 

innan han skickar in en orosanmälan, och då är det främst fysiska bevis i form av blåmärken, 

sår etc. som han letar efter. När det gäller barnets bästa och orosanmälningar så visar 

intervjun på viss ambivalens då han i fall ett menar att det är upp till socialtjänsten att avgöra 

vad som är det bästa för barnet och menar i övrigt att det är socialtjänsten som ska bestämma 

och utreda. Samtidigt så menar han också att ifall han anser att det inte är i barnets bästa 

intresse att göra en orosanmälan så skulle han inte göra det. Hans ambivalens kan jämföras 

med vad Gallagher-Mackay (2014, ss. 273-274) fann i sin studie och som sade att lärare i 

Kanada ansåg att en anmälan var både legitim rent juridiskt, men även att den gjorde skillnad 

för barnet ifråga.  

  Peter, precis som övriga skolkuratorer i denna studie skapar och begränsar sina möjligheter i 

sitt arbete vid misstanke om att barn far illa. Genom att välja att inte göra en orosanmälan i 

fall tre så följer han inte SoL (2001:453) 14:1 och Socialstyrelsen (2014, s. 18). Samtidigt så 

framkommer det inte i intervjun huruvida han är medveten om sin skyldighet att göra en 

orosanmälan även när det gäller psykisk ohälsa. Peter är inte riktigt så inriktad på att skydda 

relation till vårdnadshavare som flera av skolkuratorerna i denna studie är, men pratar 

däremot mycket med barnet i fråga vid misstanke om att barnet far illa. Han väljer att inte 

skriva under orosanmälan, att göra efterforskningar och att inte alltid göra en orosanmälan, 

antingen för att det gäller psykisk ohälsa eller för att det inte ligger i barnets bästa intresse att 

göra detta.  

  Genom att göra efterforskningar och genom att inte skriva under orosanmälan så väljer han 

att bryta mot SoL (2001:453) 14:1 samt Socialstyrelsen (2014). Genom att agera som han gör 

så öppnas dock också möjligheter för honom att agera på som inte hade funnits annars. Lipsky 

(2010, ss. 13-15) menar att gräsrotsbyråkrater alla utnyttjar lagstiftning och lokala regler på 

olika sätt för att skapa ett arbetssätt åt sig själv som passar just individen och vilket leder till 

de bästa resultaten. Peters sätt att skapa ett handlingsutrymme leder till att han personligen 

inte blir inblandad när skolan skickar in en orosanmälan, att han ger socialtjänsten mer 
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information att utgå ifrån när han gör efterforskningar och att det kan bli en konflikt mellan 

vad SoL (2001:453) 1:2 och SoL (2001:453) 14:1 säger. Detta tyder också i praktiken på att 

SoL (2001:453) 14:1 och SoL (2001:453) 1:2 ligger i konflikt med varandra, och att SoL 

(2001:453) 1:2 i slutändan har prioritet för Peters agerande, även om de två paragraferna 

också kan fungera tillsammans. Relationen till vårdnadshavarna visar Peter dock tecken på att 

den har visst inflytande på en orosanmälan, särskilt om han känner vårdnadshavarna i fråga. 

Att relationen till vårdnadshavare och barn har inflytande på hans agerande vid misstanke om 

att barn far illa är han inte ensam om. I denna studie, likväl som i studier av Alvarez et al 

(2004, ss. 565-566) och Gilbert et al (2009, s. 172) så visas många tecken på att relationer 

påverkar beslutsfattande och agerande vid misstanke om att barn far illa. Feng et al (2011) 

visade vidare i sin studie att stigmatiserade vårdnadshavare kan vara en orsak till att inte göra 

en orosanmälan, vilket även skulle kunna vara en förklaring här då stigmatiserade 

vårdnadshavare i denna studie har visats kunna påverka beslutsfattande även om Peter inte 

uttryckligen säger det om sitt eget agerande. 

 

7.2.6. Ella 

  Ella hade gjort en orosanmälan i fall ett men är ensam om att inte göra orosanmälningar vare 

sig i fall två eller tre (även om det här ska påpekas att Peter ville försäkra sig om vad som 

pågick i hemmet i fall två innan han gjorde en orosanmälan). Genom att inte göra en 

orosanmälan i fall två och tre så väljer hon därmed att gå emot vad SoL (2001:453) 14:1 och 

Socialstyrelsen (2014) kräver av alla som regelbundet kommer i kontakt med barn i sitt arbete 

och som misstänker att barn far illa. Hennes agerande skiljer sig också kraftigt ifrån de 

resultat som Gallagher-Mackay (2014, ss. 273-274) fann i en studie och som sade att lärare i 

Kanada ansåg att en anmälan var både legitim rent juridiskt, men även att den gjorde skillnad 

för barnet . Hennes agerande tyder på att hon inte anser att en orosanmälan är legitim för 

barnets skull. Däremot så visar det likheter med resultat från samma studie och som säger att 

orosanmälan inte alltid sker i enlighet med lagstiftning. Istället väljer Ella att gå utanför vad 

som är tillåtet. Hon försöker istället få med sig vårdnadshavarna på vad hon tänker och 

upplever kring barnet och därefter få vårdnadshavarna att göra en ansökan om hjälp. Ifall 

vårdnadshavarna inte hade gått med på detta så hade hon gjort en orosanmälan. Genom att 

agera på detta sätt så agerar hon på det sätt som Lipsky (2010, ss. 13-15) beskriver som ett 

sätt för gräsrotsbyråkrater att arbeta på och vilket här innebär att Ella tänjer på gränserna för 

vad som rent lagstiftningsmässigt är accepterbart. I fall tre så vill jag dock påpeka att Ella inte 
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anser att det är socialtjänstens uppgift att handlägga ärenden som rör psykisk ohälsa. Det är 

därmed oklart om hon är medveten om sin skyldighet att göra en orosanmälan även i fall tre. 

Hennes åsikter där kan liknas med det Alvarez et al (2004, ss. 566-567) fann gällande 

orosanmälningar i USA och som sade att tilltron till socialtjänstens hanterande av ärende är 

låg. 

  När det gäller relationer så väljer Ella också att försöka få med sig barnet i fråga. Detta 

ligger så vitt jag kan utröna helt inom vad SoL (2001:453) 14:1 tillåter henne att göra, det 

ligger också helt inom vad Lipsky (2010, ss. 13-15) menar är handlingsutrymme hos 

gräsrotsbyråkrater. Ella uppger att det är en svår balansgång mellan att göra en orosanmälan 

och att riskera att barnet inte har någon att prata med. I likhet med vad Marita anser så finns 

det enligt Ella en konflikt mellan vad som är det bästa för barnet och för vad SoL (2001:453) 

14:1 kräver av henne. Detta kan tolkas som att hon i praktiken anser att SoL (2001:453) 1:2 är 

viktigare än SoL (2001:453) 14:1 när det utifrån en lagstiftningssynpunkt egentligen ska vara så 

att SoL (2001:453) 14:1 ska gälla vid all misstanke kring att barn far illa.  

  Ella uppger att hon gör efterforskningar när hon misstänker att barn far illa. Hon menar att 

det är det viktigaste att tänka på vid orosanmälningar, vilket skiljer sig från övriga 

skolkuratorers åsikter. 

  Hon står inte heller med som uppgiftslämnare på orosanmälan utom vid de fall där hon 

väljer att ringa direkt till socialtjänsten. Anledningen till att hon inte står som uppgiftslämnare 

är enligt henne för att inte hota relationen till barnet. 

  Ella väljer att på flera olika sätt skapa fler sätt att agera på än vad SoL (2001:453) 14:1 och 

Socialstyrelsen (2014) tillåter henne till. Genom att välja att inte göra en orosanmälan, vänta 

med att göra en orosanmälan för att istället få mer information kring ärendet och att inte stå 

som uppgiftslämnare så skapar hon ett annat arbetssätt åt sig själv än exempelvis Henrik, som 

alltid gör orosanmälningar och inte tar hänsyn till vårdnadshavare eller barn i den aspekten. 

Denna skillnad i arbetssätt kan förklaras med hjälp av Lipskys (2010, ss. 13-15) teori kring 

handlingsutrymme och vilket innebär att hon agerar utanför ramarna för vad som är strikt 

tolkat tillåtet. Genom att agera som Ella gör så försöker hon därmed undvika stigmatiserade 

vårdnadshavare (vilket kan förstås med Goffmans (2014, ss-9-12) teori om stigma och vilket 

här innebär att vårdnadshavare blir arga när en anmälan inkommer och de indirekt eller direkt 

blir anklagade för att inte ta hand om sitt barn). Hon försöker också undvika förlorade 

relationer, och därmed en utgång för barnet (och eventuellt henne själv), som enligt Ella 
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riskerar att gå emot vad som är det bästa för barnet. Hon skapar ett arbetssätt år sig själv som 

går utanför ramarna kring vad lagstiftningen strikt tolkat tillåter. 

   Hennes agerande visar stora likheter med vad tidigare forskning visar och där Alvares et al 

(2004, ss. 565-566) menar att den generella orsaken till att gräsrotsbyråkrater inte gör en 

orosanmälan när det kan finnas anledning till det, och vilken är att de anser att det inte är i 

barnets bästa intresse att göra det. De fruktar att utfallet vid en sådan anmälan blir negativt för 

både barnet och familjen. Vidare så har Gilbert et al (2009, s. 172) funnit att relationen till 

vårdnadshavare och barn kan påverka orosanmälan vilket även Ella tydligt visar i agerande 

och tänkande. Svensson och Janson (2008, s. 29) visade på liknande resultat. Gilbert et al 

visade också att gräsrotsbyråkrater kan hindras från att göra en orosanmälan ifall 

konsekvenserna av den förväntas bli värre än fördelarna, vilket är något som också Ella oroar 

sig över. Och Feng et al (2011) visade att stigmatiserade vårdnadshavare kan vara en orsak till 

att inte göra en orosanmälan vilket även skulle kunna vara en förklaring här då stigmatiserade 

vårdnadshavare i denna studie har visats kunna påverka beslutsfattande, även om detta inte 

konkret visats kring Ella. 

 

7.3. Sammanfattning och mönster 

  Sammanfattningsvis så visar resultat och analys utifrån denna studies syfte och 

frågeställningar att skolkuratorer överlag anmäler oro för att barn far illa. Men det finns även 

många undantag till detta, och fördröjning kan ske då de vill ha mer kunskap. Vid psykisk 

ohälsa är majoriteten överrens om att ingen orosanmälan ska göras så länge vårdnadshavare 

och barnet går med på att få hjälp. Ifall skolkuratorer misstänker att ett barn far illa men att 

det skulle vara emot barnets bästa att göra en anmälan om detta till socialtjänsten så är det för 

4 av skolkuratorerna inte självklart att en anmälan skulle göras. Faktorer som kan påverka 

dem i detta beslut kan vara att relationen till barnet eller till vårdnadshavarna kan förstöras, att 

socialtjänsten inte agerar (det sistnämnda gäller särskilt när det gäller misstanke om 

självskadebeteende/psykisk ohälsa) eller att barnet av andra okända anledningar skulle få det 

sämre av en orosanmälan. Det varierar vidare huruvida skolkuratorerna står med som 

uppgiftslämnare eller ej, vissa gör det alltid, vissa gör det ibland, vissa gör det aldrig. 

Analysen visar också att skolkuratorerna tar beslut som delvis baseras på stigmatiserade 

vårdnadshavare och att denna stigmatisering får 5 av skolkuratorerna att i olika utsträckning 

gå emot vad SoL (2001:453) 14:1 och Socialstyrelsen (2014) kräver av dem. Istället hittar de 

arbetssätt som skapar dem ett annorlunda handlingsutrymme än vad som hade funnits ifall de 
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strikt hade följt SoL (2001:453) 14:1 samt Socialstyrelsen (2014), och alltid stått med som 

uppgiftslämnare. Två av skolkuratorerna menar också att det bästa för barnet är att göra en 

orosanmälan, vilket innebär att de enligt egen utsago alltid anmäler när det finns en misstanke 

om att barn far illa. En oro som framkommer är också att resultatet av att inte göra en 

orosanmälan kan vara sämre för barnet än risken det kan innebära att göra en orosanmälan. 

Analysen visar också att det kan finnas en konflikt mellan SoL (2001:453) 14:1 och SoL 

(2001:453) 1:2, d.v.s en konflikt mellan vad skolkuratorerna(med två undantag) anser är det 

bästa för barnet samt den lagstadgade skyldigheten att anmäla oro för att barn far illa, 

orosanmälan. 

 

8. Slutdiskussion 

  I denna studie så har vinjetter kombinerats med semistrukturerade intervjuer. En 

metodologisk svaghet som framgick under studiens gång var det begränsade antalet, 

relevansen och utformningen på frågorna i intervjuguiden. Dessa utvecklades under 

intervjuernas gång men ursprungsfrågorna var för resultatets skull tvivelaktiga så tillvida att 

de var otillräckliga. Konsekvenserna av detta blev att frågorna under intervjun skiljde sig åt 

mer än väntat, och att frågor som inte var nedskrivna inte ställdes i alla intervjuer.  

  Skolkuratorer från flera kommuner av varierande storlek i två län i södra Sverige  

intervjuades och delgavs vinjetter med 3 fiktiva fall. Skolkuratorerna beskrev sedan i 

intervjuerna hur de resonerar och agerar, både utifrån vinjetten samt utifrån egna erfarenheter.  

  Resultat och analys visar kortfattat sagt att majoriteten av skolkuratorerna i studien inte alltid 

agerar i enlighet med lagstiftning såtillvida att de inte anmäler alls, väljer att inte stå som 

uppgiftslämnare eller väntar med att anmäla misstanken tills de har fått mer kunskap. Vidare 

så har de olika strategier för att hantera stigmatiserade vårdnadshavare och denna 

stigmatisering är en drivkraft till att skapa dessa strategier. Deras agerande i allmänhet talar 

både emot och för vad tidigare forskning på området säger och tilliten till Socialtjänsten är 

osäker, med undantag av en skolkurators inställning till orosanmälan och socialtjänsten.  

  Tidigt i studien så var det tydligt att den tidigare forskningen på flera sätt var bristfällig när 

det gäller anmälan av oro för att barn far illa. Det finns inte så mycket svensk forskning och 

det som finns är mestadels statistisk forskning. Att forskningen mestadels är statistisk verkar 

även vara fallet internationellt. Av den kvalitativa forskning som sedan finns så är majoriteten 

inriktad på lärare och förskolelärare. Hur skolkuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper 
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som regelbundet kommer i kontakt med barn resonerar och agerar är inte lika väl undersökt i 

forskningssammanhang. 

  I studien så framgick det att det kan finnas en konflikt mellan vad skolkuratorerna anser är 

barnets bästa och deras skyldighet att göra en orosanmälan. Hur gräsrotsbyråkrater ska lösa 

detta dilemma ger inte heller Socialstyrelsen (2014) riktlinjer kring. Tidigare forskning som 

exempelvis Svensson och Janson (2008, s. 29), Svensson, Andershed och Janson (2015, s. 

501) samt Alvares et al (2004, ss. 565-566) har fört fram visar på att denna syn är vanligt 

förekommande. Denna forskning visar att orosanmälan inte alltid görs, och som i fallet med 

studien som Alvares et al genomförde är det är vanligt att det inte anses vara i barnets bästa 

intresse att göra en orosanmälan. Vad innebär då detta för barn och för samhället? Rent 

praktiskt så tyder det på att lagstiftningen inte efterföljs. Följderna av att inte göra en 

orosanmälan eller att inte stå med som uppgiftslämnare kan rent hypotetiskt bli, och rent 

praktiskt för det finns många fall tillgängliga, att barn inte får hjälp. Det kan också innebära 

att åklagare inte kan åtala vårdnadshavare som begår brott mot sina barn eftersom vittnen 

såsom skolkuratorer inte rapporterar, eller inte står med som uppgiftslämnare. Å andra sidan 

så finns det också skolkuratorernas perspektiv att beakta och som enligt denna studie visar på 

att skolkuratorer riskerar att förlora kontakt och/eller förstöra relationen till barnet ifråga 

vilket kan vara negativt för barnet. Dessutom, när det gäller psykisk ohälsa så menar de alla 

att kontakten med vårdnadshavare är nödvändig för att behandlingen ska bli effektiv, och om 

skolkuratorerna då gör en orosanmälan så riskeras enligt skolkuratorer behandlingen för 

barnet. Det verkar också finnas en viss otydlighet kring orosanmälan när det gäller psykisk 

ohälsa. Det förekom att skolkuratorerna inte ansåg att det var socialtjänstens uppgift att utreda 

psykisk ohälsa och enbart två av skolkuratorerna uttryckte direkt att de visste om att 

skyldigheten att anmäla finns när det gäller psykisk ohälsa. Detta resultat var oväntat på ett 

sätt som annat resultat i studien inte var då det var en åsikt som hos skolkuratorerna i studien 

var vanlig, och som jag inte har sett i tidigare forskning. Socialstyrelsens (2014, s, 18) 

riktlinjer är även enligt mig otydliga då de endast nämner självdestruktivt beteende, men 

definierar inte vad självdestruktivt beteende i praktiken innebär. När det gäller 

efterforskningar så säger SoL (2001:453) 14:1 att orosanmälan ska göras vid misstanke. Bevis 

krävs alltså inte. Från skolkuratorernas och socialtjänstens perspektiv så kan det dock finnas 

ett visst värde i att faktiskt veta mer innan en orosanmälan skickas in. Socialtjänsten har mer 

att gå på, skolkuratorn vet mer och kan vittna i en eventuell rättegång och polisen kan om 

nödvändigt kopplas in i ett tidigare skede (eller överhuvudtaget ifall socialtjänsten inte får 



 

 
 
   

37 
 

fram något i sin utredning). Samtidigt så kan detta tankesättet göra så att en orosanmälan inte 

skickas in eftersom skolkuratorn då inte anser att det finns något fog för misstanken trots att 

barnet kanske faktiskt far illa. 

  Vid framtida forskning kring ämnet så skulle det enligt min mening behövas mer forskning 

kring hur olika yrkesgrupper både i Sverige och internationellt resonerar och agerar vid 

misstanke om att barn far illa. Ifall det inte redan finns det så vore det också av intresse att 

försöka göra en utvärdering av SoL (2001:453) 14:1 (eller motsvarande lag i andra länder). 

Ifall perspektiv från såväl socialsekreterare, åklagare, skolkuratorer, lärare, rektorer, 

skolsköterskor och andra yrkesgrupper av relevans fördes samman så skulle bilden över hur 

orosanmälningar fungerar i praktiken och hur yrkesgrupper kan arbeta för bästa resultat bli 

tydligare. Men måhända är det en metodologisk omöjlighet att föra samman så många 

perspektiv. Det är inte heller säkert att det finns tillräckligt med forskning för att kunna täcka 

in så pass många yrkesgrupper. Hur skolkuratorer agerar och resonerar är dock i vilket fall ett 

forskningsområde som särskilt i Sverige, men även i andra länder är relativt outforskat och 

som det därför behövs mer forskning kring. Slutligen så vore ett annat intressant 

forskningsområde orosanmälan från vårdnadshavares synvinkel för att se hur de går ihop med 

synvinklar från yrkesverksamma inom skola och barnomsorg. 
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10. Bilagor: 

 
10.1. Bilaga 1. Vinjetterna: 
 

10.1.1. Fall 1: Robbin 

 

  Robbin är 6 år gammal och går i förskoleklass. Han har tidigare inte haft några bekymmer i 

skolan, vare sig socialt eller utbildningsmässigt sett. Han lever tillsammans med sin mamma, 

pappa och tre systrar. En dag så berättar han för kuratorn på skolan att hans pappa har tagit på 

honom både ”där fram” och ”där bak”, som han själv beskriver det. Robbin berättar vidare att 

detta har pågått under lång tid men att han har blivit tillsagd att inte säga något, annars skulle 

pappan ge Robbin stryk.  

 

10.1.2. Fall 2: Emina 

  Emina är 10 år gammal och går i årskurs 4. Emina är ett barn som har 2 yngre syskon i 

förskoleålder och hon bor tillsammans med sin mamma och pappa. Emina har ett antal vänner 

men har blivit anklagad för att slå och förolämpa andra elever. På grund av detta så går hon 

nu i samtal hos skolans kurator, så att kuratorn kan försöka hjälpa henne, och lista ut vari 

problemet ligger. Efter ett par samtal så berättar Emina att hennes mamma brukar dra henne i 

håret och/eller slå henne hårt på huvudet eller på armarna. Detta gör mamman när Emina inte 

gör som mamman vill eller när Emina gör något ”dumt”, som Emina själv beskriver det. 
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10.1.3. Fall 3: Sara 

   Sara är 14 å gammal. Hon bor tillsammans med sin mamma, pappa och en lillebror där 

föräldrarna är väldigt engagerade i hennes skolgång.  Hon har också höga betyg i alla ämnen 

och hon umgås alltid med vänner på rasterna. En dag kommer hennes idrottslärare - vilken 

också är Saras mentor - till skolkuratorn och berättar att hon har märkt att Sara har blivit 

väldigt mager och att Sara har ärr på ena underarmen. Sara har också de senaste två veckorna 

skolkat och hittat på ursäkter för att inte vara med på idrotten. 

 

10.2. Bilaga 2. Informationsbrev 

   Hej. Jag är en socionomstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver för nuvarande ett 

examensarbete där syftet är att förstå de överväganden och utmaningar skolkuratorer ställs 

inför när det finns misstanke om att barn far illa. Min undran är nu ifall du är intresserad av att 

ställa upp som respondent? Din medverkan är väldigt värdefull för mitt examensarbete. Det är 

frivilligt att medverka i studien och alla uppgifter om dig är konfidentiella. Enbart min 

handledare och examinator har möjlighet att vid behov få fram dessa. Du har när som helst 

under studiens gång rätt att inte längre delta. Intervjuerna kommer gå till som så att jag 2 

dagar eller mer innan intervjun skickar ut en vinjett med 3 olika fiktiva fall som jag vill att du 

läser och därefter funderar över hur du själv hade resonerat i de olika fallen. Du får enbart 

använda dig av den information kring barnens situation som finns i vinjetterna. 

  Efter att jag har skickat ut vinjetterna så träffas vi och du får då möjlighet att beskriva hur du 

hade resonerat i de fiktiva fallen i vinjetten. Jag ställer då också uppföljningsfrågor om dina 

resonemang och eventuella övriga frågor som framkommer. Intervjun kommer att 

ljudinspelas och jag kommer att föra anteckningar för att analysen ska bli så bra som möjligt. 

Jag tänker att intervjun kommer att ta ca 60 minuter. Jag kan nås på mobilnr: 0705913674 

Tack på förhand för din medverkan 

 

Mvh Jonas Johansson 

 

10. 3. Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Hur hade du resonerat i de olika fallen?  

Tema 1: Kunskap 

Hur tänker du kring din egen kunskap i hur man känner igen tecken på att barn far illa? 
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Kunskap i hur du rapporterar misstanke om att barn far illa och vad som händer efter? 

Tema 2: Relation med barn och föräldrar 

Hur hade du resonerat kring din relation med barnen? 

Hur hade du resonerat kring din relation med föräldrarna? 

Tema 3: Skolan som institution 

Hur resonerar du kring skolans inställning till hur man ska tänka i de olika fallen? 

Tema 4: Juridik 

Hur tänker du kring lagstiftningen? SoL 14:1? SoL 1:2(barnperspektiv) 

 

 

 

 

 

 


