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SAMMANFATTNING 

Barn riskerar att fara illa eller dö när anmälningsskyldiga underlåter att följa den 

lagstadgade anmälningsplikten. Denna studie har därför genom sex kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer undersökt hur anmälningspliktig skolpersonal upplever att 

organisatoriska faktorer påverkar deras skyldighet att anmäla oro till socialtjänsten, 

samt vilka faktorer som anses underlättande eller försvårande i anmälningsproceduren. 

Kuratorer, pedagoger samt skolledare har deltagit i undersökningen. 

Organisationsteori och Lipskys handlingsutrymmesbegrepp har använts som 

teoretiska utgångspunkter. Tematisk analys har tillämpats. Resultatet indikerar att 

skolornas organisering kan underlätta eller försvåra anmälningsproceduren. Det 

upplevs positivt om anmälningsrutinen är organiserad så att pedagogerna inte behöver 

underteckna orosanmälningar – för att skydda relationen till eleven. Synen på 

socialtjänsten bland vårdnadshavare beskrivs vara negativ och påverka beslut om 

anmälan. Förmågan och möjligheten att upptäcka sådant som kan föranleda en 

orosanmälan beror på hur skolan är organiserad samt personalens yrkesroll och 

arbetsmetoder. Vidare är beslut om orosanmälan kontextbundet och beror till stora 

delar på vårdnadshavarnas respons när skolpersonalen uttrycker sin oro. Formella och 

informella möten beskrivs underlätta anmälningsproceduren då kollegial samverkan 

minimerar risken att elever faller mellan stolarna. Sekretessen mellan socialtjänst och 

skola upplevs försvårande. En lättad sekretesslagstiftning för att främja samverkan 

mellan socialtjänst och skola beskrivs vara önskvärt. Avslutningsvis finns en rad 

faktorer, både organisatoriska och individuella vilket ökar eller begränsar 

skolpersonalens handlingsutrymme i anmälningsproceduren, exempelvis personalens 

utbildning, arbetslivserfarenhet, yrkesroll samt organisationens rutiner.  
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1. INLEDNING 

Barn riskerar att fara illa eller i värsta fall dö när olika myndigheter underlåter att följa den 

lagstadgade anmälningsplikten. Detta konstaterar Socialstyrelsen som utrett flera dödsfall där barn 

avlidit i anledning av brott (Socialstyrelsen, 2010, s.7ff). Utredningarna visar bland annat att det 

funnits brister i myndigheternas handläggning och att anmälningsplikten inte efterföljts, trots 

befintlig oro för barnets välbefinnande (Socialstyrelsen, 2010, s.7ff; Socialstyrelsen 2019, s.45f). 

Barn som far illa riskerar att få sin hälsa och/eller utveckling skadad, eller i värsta fall dö om inte 

rätt stöd sätts in. Att ”fara illa” kan bland innebära att barnet utsätts för övergrepp, våld, 

kränkningar, psykisk eller fysisk försummelse eller på andra sätt inte får sina behov tillgodosedda 

(Socialstyrelsen, 2014, s.32). Forskning visar bland annat att risken för att få olika former av 

psykiska besvär är större hos barn som utsätts för, eller har bevittnat misshandel. Bland annat kan 

dessa barn få svårigheter med inlärning, känsloreglering och andra psykosociala färdigheter 

(Cederberg, 2014, s.53f). Andra konsekvenser som forskning funnit är bland annat ökad risk för 

mental ohälsa, sämre fysisk hälsa, sämre skolgång samt högre risk för att utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom (Thulin, 2019, s.37f). Barn som utsätter sin egen utveckling och/eller hälsa för skada 

till följd av missbruk, kriminell livsstil eller annat socialt nedbrytande beteende kan också bli 

föremål för socialtjänstens insatser i enlighet med 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU).  Det är därför av vikt att barn som far illa eller utsätter sig själva för 

påtagliga risker uppmärksammas och får stöd tidigt av rätt instans så att en negativ utveckling kan 

förhindras.  

Samhället bär det övergripande ansvaret över att barn får sina behov tillgodosedda om 

vårdnadshavaren brister i sin förmåga enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).  

Detta ansvar faller bland annat på socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar enligt 3 kap. 2 § SoL bland 

annat över att barn och unga som är i behov av samhällets särskilda stöd får detta tillgodosett. 

Socialtjänsten är dock beroende av att andra instanser uppmärksammar dem på eventuell 

försummelse. Därför är vissa myndigheter och yrkesverksamma enligt 14 kap. 1 § SoL skyldiga att 

anmäla misstanke om att ett barn far illa. Den lagstadgade anmälningsplikten rör bland annat 

skolpersonal, polisen samt personal inom hälso- och sjukvården. Ändå visar kartläggningar att en 

underrapportering förekommer i samhället och att anmälningsskyldigheten av olika anledningar 

inte följs (Socialstyrelsen, 2014, s.108f; Socialstyrelsen, 2019, s.45). I direktiv från Socialstyrelsen 

(2014, s.1) förtydligas anmälningsskyldigheten med att det är oron som ska anmälas, vilket innebär 

att det räcker att misstanke finns om att ett barn far illa på något vis för att en orosanmälan ska 

vara aktuell. Socialstyrelsen skriver vidare att det därefter är upp till socialtjänsten att utreda och 

bedöma om barnet är i behov av deras stöd.  

Skolpersonal är en professionsgrupp vars möjligheter att uppmärksamma barn som far illa eller har 

behov av socialtjänstens ingripande kan anses större än bland andra professioner. Detta eftersom 

barn bosatta i Sverige omfattas av den svenska skolplikten, vilket innebär att de enligt 7 kap. 2 § 

Skollagen (2001:800) är skyldiga att delta i skolförlagd utbildning. Skolplikten sträcker sig från 

höstterminen i det kalenderår där barnet fyller sex år, till det att barnet gått ut årskurs 9 (7 kap. 10 

§ Skollagen; Prop. 2017/18:9, s.51f) – en period på cirka 10 år. Efter årskurs nio slutar skolplikten 

gälla men det är ändå en ansenlig mängd elever som övergår till gymnasiestudier. Läsåret 2020/2021 

läste drygt 360 000 elever en gymnasieutbildning (Skolverket, 2021). Det kan med andra ord anses 
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att skolan är en instans som har möjlighet att upptäcka eventuell försummelse eller 

beteendeproblematik, eftersom barn spenderar större delen av sina barn- och ungdomsår i skolan. 

Underlåtenhet att anmäla kan leda till att barn inte får det stöd de behöver. Detta strider inte bara 

mot den lagstadgade anmälningsplikten, utan även mot lag (2018:1197) om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Exempelvis säger artikel 19 punkt 1 till 2 

att lämpliga sociala åtgärder ska tas för att skydda barn mot alla typer av fysiskt eller psykiskt våld, 

skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande vilket bör innefatta 

stödjande åtgärder till barnet och de som har hand om barnet. Dessa åtgärder kan inte tas av 

samhället om det inte uppmärksammas att barnet far illa.  

1.1 Problemformulering 
Barn riskerar att fara illa eller till och med dö när anmälningsskyldiga underlåter att anmäla oro till 

socialtjänsten, trots att oro finns (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen 2019, s.45f ). Kartläggningar 

visar att antalet orosanmälningar är färre än de borde vara och att anmälningsskyldiga inte anmäler 

i den grad de bör (Socialstyrelsen, 2019, s.45f). Skolpersonal är en grupp professionella vars 

arbetsuppgifter möjliggör för dem att upptäcka sådant som kan föranleda orosanmälningar. Av 

denna anledning är det av intresse att undersöka skolpersonals upplevelser och erfarenheter kring 

anmälningsplikten.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals erfarenheter och upplevelser kring hur 

organisatoriska faktorer påverkar handlingsutrymmet vid övervägande om orosanmälan ska göras. 

Två frågeställningar kommer besvaras för att konkretisera och nå syftet:  

o Hur upplever skolpersonal att organisatoriska faktorer påverkar deras 

anmälningsskyldighet? 

o Vilka aspekter av anmälningsproceduren upplever skolpersonal underlättar eller försvårar 

att orosanmälan görs?  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Pedagog: En pedagog är detsamma som lärare (nationalencyklopedin, u.å). Att pedagog används 

i stället för lärare i denna studie beror på att det är detta begrepp som informanterna använder sig 

av i störst utsträckning.  

Anmälningsprocedur: Med anmälningsprocedur avses den process som skolpersonalen 

genomgår, från det att de upptäcker sådant som kan föranleda en orosanmälan, till det att beslut 

tas om orosanmälan ska göras eller inte. 

1.4 Disposition 
Denna studie inleds nedan med kapitel 2 vilket består av en forskningsöversikt av tidigare 

forskning. Kapitlet redogör för den sökprocess som genomförts och därefter den forskning inom 

fältet som ansetts relevant – det vill säga faktorer som påverkar professionellas 

anmälningsskyldighet. Kapitlet innehåller även en sammanfattning samt diskussion över 
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uppsatsens position på forskningsfältet. Därefter följer kapitel 3, vilket redogör för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter – organisationsteori samt handlingsutrymme. Teorikapitlet avslutas med 

en diskussion om teoriernas relevans för studien. Kapitel 4 presenterar den forskningsmetod som 

kommer användas i uppsatsen vilket är en kvalitativ metod bestående av semi-strukturerade 

intervjuer. Metoden samt tillvägagångssätt, urval och bortfall, tematisk analys, kodning och 

tematisering, studiens tillförlitlighet, begränsningar och etiska överväganden redogörs för. Därefter 

följer en metoddiskussion. Kapitel 5 redogör för studiens resultat och presenteras utifrån de teman 

som identifierats. Därefter följer kapitel 6 med en analys grundad i den valda teorin. Avslutningsvis 

diskuteras resultatet i relation till vald teori, metod, tidigare forskning samt vilka implikationer 

resultatet har på det sociala arbetet som praktik och forskning.  

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras en tematiserad översikt av tidigare forskning inom forskningsfältet samt 

den sökprocess som genomförts. Forskningen har delats in under tre övergripande teman: 

anmälandets barriärer, anmälandets broar samt multifaktoriella studier. Dessa teman innefattar 

sådant som förhindrar, eller främjar att anmälningar görs. Avseende anmälandets barriärer rör det 

sig om etiska dilemman och överväganden, relationsfaktorer, tidigare erfarenhet av, och rädsla för 

negativa konsekvenser, okunskap, organisatoriska faktorer och samverkansfaktorer. Avseende 

anmälandets broar rör temat typ av vanvård och sociodemografiska egenskaper samt positiva och 

neutrala faktorer. Avslutningsvis presenteras multifaktoriella studier, vilket utgörs av studier som 

bäst presenteras i sin helhet. Denna avvägning har gjorts medvetet, då studierna under det sista 

temat svårligen kan delas upp utan att tappa helhetsförståelsen för studiernas resultat.  

2.1 Sökprocess 
Systematiska sökningar har gjorts utifrån studiens syfte och problemformulering. Följande 

databaser har använts: Uppsala universitets biblioteksdatabas, DiVA samt sökmotorn Google. 

Kedjesökning har använts, vilket innebär att forskningsartiklar hittats via referenslistor i andra 

studier. Där det gått har söklistan begränsats till att endast visa ”peer reviewed” artiklar. Trunkering 

(*) har använts för att öka resultaten genom att prova olika böjningar på vissa sökord. Booleska 

operatorer (AND, OR) har använts för att smalna av resultatet till studiens avgränsning. Via en 

översiktlig slagning på ämnet på sökmotorn Google (sökord: ”anmälningsplikt lärare”) hittades en 

forskare som gjort flera studier inom ämnet, dessutom ”på den svenska marknaden”. Forskarens 

publikationer kunde hittas på DiVA. Antal vetenskapliga artiklar som slutligen använts är 11, varav 

4 är nationella. Sökord, på både engelska och svenska, som använts är: ”Socialstyrelsen 

anmälningsplikt”, ”anmälnings*”, ”anmälningsplikt”, ”orosanmäl*”, ”beteendeproblem”, ”report 

for neglect”, ”obligation to report”, ”lärare orosanmälan”, ”mandatory reporting AND teacher”, 

”(mandatory reporting) AND (behavioral problem) AND (teacher) OR (school)”, och ”Elvhage 

forskning”.  
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2.2 Anmälandets barriärer 
Rapporterandet av misstänkt vanvård av barn till sociala konstitutioner ”försvaras” av olika 

barriärer, vilka förhindrar eller försvårar att anmälan sker.  Under detta tema presenteras dessa 

barriärer.  

2.2.1 Relationsfaktorer 

Avvägningen mellan barnets bästa och upprätthållandet av en god relation med barnet och dess 

vårdnadshavare påverkar anmälningstendensen. I en svensk studie undersöker Forsner et al. (2020, 

s.604f) olika moraliska aspekter när professionella berörda av anmälningsskyldigheten misstänker 

vanvård. Genom en blandad kvalitativ och kvantitativ studie framkom att de professionella var 

oroliga att en anmälan till socialtjänsten skulle rubba en god relation med, eller skapa ilska hos 

vårdnadshavarna. Denna oro var till stor del baserad på tidigare erfarenhet av försämrad tillit till 

barnet och/eller vårdnadshavaren. Bland annat hade de professionella erfarenhet av att ett anmält 

barn förbjudits att ha kontakt med anmälaren. Eftersom de professionella ansåg att arbetsalliansen 

med vårdnadshavaren är essentiell för att kunna hjälpa barnet värderades oftast relationen till dem 

högre än att anmälan görs.  

Alvarez et al. (2004, s.565f) gör liknande fynd i sin amerikanska forskningsöversiktliga studie. 

Förutom en förekommande oro bland de professionella att arbetsalliansen mellan skolan och 

familjen skulle skadas eller att relationen till barnet och dess vårdnadshavare skulle försämras, 

konstateras det även att det var svårare att göra en anmälan om den misstänkta vårdnadshavaren 

var någon som den professionella kände till väl, eller var en respekterad invånare. Inom hälsovården 

förekom liknande problematik. Bland professionella utgjordes anmälandets barriärer av två 

föreställningar: 1. att anmälan skulle leda till en avbruten behandling, 2. att den professionella 

relationen mellan anmälaren och vårdnadshavaren skulle försämras (Alvarez et al., 2004, s.566).  

I en tredje studie (Sundell 1997, s.102), undersöks varför förskolepersonal misslyckas med att 

anmäla vanvård, konstateras det att storleken på förskolan tycks påverka anmälningstendensen 

negativt. Sundell menar att förskolor som är mindre i storleken kan leda till närmare relationer 

mellan vårdnadshavaren och den anmälningsskyldiga personalen. Relationen kan försvåra att en 

anmälan görs, om det anses att anmälan skulle utgöra ett övertramp i den uppbyggda tilliten.  

I en studie av Kvist et al. (2014, s.332ff) undersöker författarna vilka faktorer bland professionella 

inom den svenska barntandvården som påverkar beslutet att anmäla misstankar om vanvård till 

socialtjänsten. Studien konstaterar att det finns flera hinder vilka påverkar anmälningstendensen. 

Bland annat fann man en avvägning mellan att bibehålla en god arbetsallians med vårdnadshavarna 

för att kunna ge nödvändig tandvård, eller att riskera relationen genom en anmälan. Informanterna 

beskrev en rollkonflikt mellan att anta en stöttande roll, eller en rapporterande roll. Resultatet 

visade att de flesta av informanterna föredrog att anta den stöttande rollen av rädsla för att skada 

arbetsalliansen. 

2.2.2 Tidigare erfarenhet av, och rädsla för negativa konsekvenser 

Flera studier konstaterar att tidigare erfarenhet av, och rädsla för att barnet eller den professionella 

själv ska utsättas för negativa konsekvenser påverkar anmälningstendensen negativt. I Forsners et 

al. (2020), s.604f, 609) studie, nämnd ovan, kunde tidigare negativ erfarenhet av exempelvis 

samverkan med socialtjänsten, kollegor och vårdnadshavare utgöra ett hinder för framtida 
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anmälningar. Det var dock rädslan för negativa konsekvenser som utgjorde den största barriären 

till att anmäla. Informanterna uppgav att en anmälan kunde resultera i hot och aggressiva 

konfrontationer från vårdnadshavarna, eller att anmälaren blev ifrågasatt av sina kollegor. Några 

informanter uppgav även att deras beslut gällande att anmäla eller inte anmäla lett till ihållande oro 

vilket påverkade dem både emotionellt och moraliskt. Detta illustrerades i att vissa händelser 

stannade kvar hos informanterna, trots att lång tid passerat sedan händelsen ägde rum. Vidare   

konstateras att skolpersonalen befann sig i en moralisk konflikt mellan anmälningsplikten och den 

moraliska vetskapen om att en anmälan kan vara till skada. 

Alvarez et al. (2004, s.565f, 572) konstaterar i sin forskningsöversiktliga studie att rädsla för att 

anmälaren eller barnet ska råka ut för negativa konsekvenser utgör ett hinder i 

anmälningsproceduren. Detta inkluderade bland annat rädslan inför att själv utsättas för en 

hämndaktion från den anmälda vårdnadshavaren. Vidare redogörs för hur professionella tvekar 

eller avstår från att anmäla missförhållande i tron att det är i enlighet med det enskilda barnets 

bästa. Rädsla för att åsamka skada för den anmälda familjen, störa en redan ostabil familjestruktur 

eller att barnet flyttas till en ännu sämre livsmiljö påverkade övervägningen negativt (Alvarez et al., 

2004, s.566). Erfarenhet av tidskrävande anmälningsprocesser, eller att anmälaren ska behöva delta 

i rättsliga förfaranden efter att anmälan gjorts ansågs vara negativa konsekvenser av en anmälan, 

vilka påverkade anmälningstendensen (Alvarez et al., 2004, s.567).  

Kvist et al. (2014, s.334) skriver att professionella inom barntandvården delvis baserar sitt beslut 

om att anmäla på en förbedömning av anmälans förväntade följder. Om följderna bedömdes vara 

negativa, såsom att barnet skulle få nödvändig tandvårdsbehandling avbruten, eller att anmälaren 

skulle behöva motta hot från familjen så påverkades anmälningstendensen negativt. Sundell (1997, 

s.102) kommer fram till liknande resultat i förskolemiljön – rädsla för att vårdnadshavarna ska flytta 

barnet till en annan förskola vid anmälan gjorde att förskolepersonalen avstod från att göra en 

anmälan.  

2.2.3 Okunskap 

Kunskapsläget påverkar anmälningsfrekvensen. Att skolpersonal får utbildning i tecken och 

symtom på vanvård, samt vanvårdens konsekvenser för den utsatta, är väsentligt. Det menar 

författarna i en belgisk studie (Vanderfaeillie et al., 2018, s.368) som undersökt skolpersonals 

förmåga att upptäcka och ingripa vid misstänkt vanvård. I Alvarezs et al. (2004, s.563—567) 

forskningsöversiktliga studie delar författarna in okunskap i två aspekter: 1. okunskap kring tecken 

och symtom av barns missförhållande och/eller försummelse samt 2. okunskap kring 

anmälningsproceduren. För att kunna anmäla ett barns missförhållande och/eller försummelse 

anses det givet att sådant som bringar misstankar kring barnets situation först måste upptäckas. 

Professionellas oförmåga att upptäcka tecken och symtom på detta till följd av sin okunskap utgör 

en barriär i anmälandet. Vidare skriver Alvarez et al. (2004, s.567) att brist på träning i 

anmälningsproceduren utgör ytterligare ett hinder i anmälandet av barns missförhållande. Detta 

inkluderade bristande kunskaper i hur och när en anmälan ska göras, vad det innebär att vara 

anmälningsskyldig, samt okunskap i hur skolan man arbetade i hade för anmälningsrutiner.  

Kvists et al. (2014, s.332ff) studie visar att brist på kunskap om lokala barnskyddssystem, men 

också osäkerhet i om ett barn faktiskt vanvårdas påverkar anmälningstendensen. Informanterna 

uppgav att det kunde vara svårt att tolka olika tecken på missförhållande, och att den oro som fanns 
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kring barnets välbefinnande inte kändes bevisbar eller tillräcklig för att göra en anmälan. Svårigheter 

i att bekräfta misstankar om missförhållande var en de mest övervägande faktorerna till att anmälan 

inte gjordes. Informanterna uppgav även att de själva ofta försökte förstå varför ett barn betedde 

sig på ett särskilt sätt, och att beteendet oftast bortförklarade utifrån familjens livssituation, stress, 

sjukdom etcetera. Dessa faktorer, som ansågs ligga utanför de professionellas kompetensområde, 

utgjorde ett hinder i att göra en anmälan, även om oro fanns. Sundell (1997, s.98) konstaterar 

liknande resultat – osäkerhet i om ett barn faktiskt vanvårdades kunde leda till att den professionella 

aktivt valde bort att göra en anmälan.  Avslutningsvis kan det konstateras att kunskap om 

försummelse, anmälningsplikten, tecken och symtom på vanvård samt dess konsekvenser är 

väsentligt för professionellas förmåga att upptäcka och följa anmälningsplikten. Fler studier visar 

dock att tillräcklig kunskap och utbildning ändå inte tillförsäkrar att de professionella faktiskt följer 

den lagstadgade anmälningsskyldigheten (Feng et al., 2007, s.127; Sundell, 1997, s.99; Crenshaw, 

1995, s.1100; Kvist et al., 2014, s.334).  

2.2.4 Organisatoriska faktorer   

I en svensk studie (Cocozza et al., 2007, s.210, 219) undersöker författarna alla orosanmälningar 

som inkommit till socialtjänsten i Linköping under ett år i syfte att undersöka hur 

anmälningsplikten i Sverige fungerar. Studien undersöker vem som anmäler, vad som anmäls och 

vilket utfall anmälningarna får. Studien konstaterar bland annat att skolpersonal är den 

professionella grupp som anmäler mest, men att anmälningsfrekvensen troligtvis är lägre än den 

faktiska förekomsten av vanvård.  

 I Alvarezs et al. (2004, s.564f) forskningsöversiktliga studie föredrog många skolor att själva 

undersöka misstankarna innan en anmälan eventuellt gjordes. Otydliga riktlinjer i hur anmälan ska 

genomföras kunde också utgöra ett hinder. För arbetsplatser med en institutionell miljö kunde 

institutionella protokoll leda till frustration vid anmälan av missförhållande. Exempelvis kunde det 

vara en policy i vissa organisationer att först rådgöra med en högre uppsatt, innan orosanmälan 

görs. Meningsskiljaktigheter med högre uppsatta kunde skapa osäkerhet kring om en anmälan 

skulle göras eller inte. Brist på stöd eller att den institutionella policyn går emot anmälningsplikten 

indikerades också. 

Wiklund (2006, s.46, 49) undersöker barnavårdsanmälningarnas omfattning, källor och 

problembilder i Sverige och konstaterar att inkomna orosanmälningar till socialtjänsten reflekterar 

åsikter om vad som anses vara ett missförhållande i Sverige. Vidare konstateras det att 

anmälningsfrekvensen påverkas av flera olika faktorer – samhälleliga, organisatoriska och 

processuella sådana. Författaren menar att organisatoriska anmälningsprocedurer kan påverka 

anmälningstendensen både positivt och negativt. Dessa faktorer kan exempelvis vara specifika 

organisatoriska miljöer eller policyer som underlättar i informerandet till de som omfattas av 

anmälningsplikten. Med detta menas att de professionella som omfattas av lagen får nödvändig 

information om förebyggande arbete och samverkan med andra samhällsresurser samt kunskap 

om vad deras roll som anmälningsskyldig innebär. Vidare kan institutionell partiskhet1 orsakat av 

variationer i anmälningsrutinerna påverka anmälningstendensen (Wiklund, 2006, s.46, 49)  

 
1 Institutionell partiskhet innebär i kontexten att personalen har en tendens att stödja vissa resultat i en process. För 
mer läsning om ämnet, se exempelvis Rubin & Rubin, 2021 
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En studie som påpekar att organisatoriska faktorer har obefintlig påverkan är Vanderfaillie et al. 

(2018, s.368f). Enkätundersökningar i 16 olika skolor visade att skolans egenskaper hade liten eller 

obefintlig påverkan på upptäckten av och ingripande i misstänkt vanvård. Detta gällde även 

skolpersonalens egenskaper. Författarna menar att detta resultat potentiellt ifrågasätter hur effektivt 

skolan policyer och riktlinjer rörande anmälning av vanvård egentligen är.  

Genom ett frågeformulär besvarat av personal i olika barngrupper i svenska förskolor undersöker 

Svensson och Janson (2008, s.25, 28ff) de handlingar förskolepersonal gör när de misstänker 

vanvård av barn i hemmiljön. Studien visar att förskolepersonalens tilltro till sina misstankar om 

förekommande vanvård stod i kontrast till den osäkerhet som kunde uppstå i kontakten med 

barnets föräldrar och bristen på stöttande rådgivning från bland annat socialtjänsten (Svensson & 

Janson, 2008, s.28). Studien visar också att den vanligaste orsaken till att förskolepersonalen avstod 

från att anmäla sina misstankar var att personalen trodde att förskolans resurser var tillräckliga för 

att hjälpa barnet, utan socialtjänstens ingripande (Svensson & Janson, 2008, 28f). Andra barriärer 

vilka motverkade att en anmälan gjordes var bland annat att skolpersonalen ansåg att barnets 

situation inte var tillräckligt allvarligt eller att de kände sig osäkra på hur vårdnadshavaren skulle 

reagera på en anmälan. I sin diskussion menar författarna att dessa faktorer utgör en organisatorisk 

fråga i huruvida personalens värderingar återfinns i skolans policyer och utövning (Svensson & 

Janson, 2008, s29f). 

I Kvists et al. (2014, s.335f) studie lyfter informanterna frågan kring vem som bör göra anmälan, 

med skilda åsikter bland de professionella. Vissa ansåg att avdelningschefen borde göra anmälan, 

medan andra ansåg att det var upp till den enskilde individen att anmäla. För att kunna göra en 

anmälan ansåg många informanter att de hade ett behov av att få det bekräftat att deras misstankar 

var befogade. Denna bekräftelse kunde sökas från konsultation av andra kollegor eller 

professionella. Många av informanterna konsulterade med avdelningschefen eller kollegor innan 

en anmälan gjordes. Brist på stöttning från kollegor kunde således leda till att en anmälan inte 

gjordes, om kollegorna ansåg att misstankarna var obefogade. 

2.2.5 Samverkansfaktorer 

Enligt de studier Alvarez et al. (2004, s.566) redogör för kan en negativ attityd gentemot 

socialtjänsten utgöra ett hinder i anmälandet. I studien konstaterar författarna att saknad tillit till 

socialtjänsten kan bero på tidigare dålig respons och uppföljning av en anmälan. Försenade 

utredningar som utsätter barnet för vidare skada, åsikter om socialtjänstens resursfördelning eller 

tron på att socialtjänsten inte gör någonting åt en inkommen anmälan var fler orsaker som 

påverkade anmälningstendensen negativt.  

I Kvists et al. (2014 s.335f) studie ansåg många av informanterna att brist på respons från 

socialtjänsten utgjorde ett hinder i anmälningsproceduren och att en god samverkan var essentiell 

i avvägningen om en orosanmälan skulle göras eller inte. Att samverkan med socialtjänsten 

påverkar anmälningsfrekvensen bekräftas av andra studier. Exempelvis uppgav 45 % av ett urval 

anmälningsskyldiga informanter att de var missnöjda med sin kontakt med socialtjänsten i en studie 

av Sundell (1997, s.98). Missnöjet påverkades av socialtjänstens brist på återkoppling, ett 

oprofessionellt bemötande från socialarbetare eller att socialarbetarna hade hjälpt vårdnadshavarna 

att byta skola efter att anmälan gjorts.  
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2.3 Anmälandets broar  
Det finns faktorer som underlättar att anmälan sker. Dessa kallas för ”anmälandets broar” i denna 

studie, då de likt en bro låter anmälan passera från anmälaren till socialtjänsten. Under detta tema 

presenteras dessa broar.   

2.3.1Typ av vanvård och sociodemografiska egenskaper 

Sundell (1997, s.94, 96ff) undersöker hur förskolor i olika förorter till Stockholm hanterat 

misstankar om vanvård av barn. Resultatet visade bland annat att 3 % av barnen som gick till dessa 

förskolor misstänktes vara utsatta för vanvård. Av dessa blev 37 % rapporterade till socialtjänsten. 

En uppföljning av studien fem år senare visade att 43 % av barnen var fortsatt okända av 

socialtjänsten. I studien undersöker Sundell vilka faktorer som haft inverkan på om den 

professionella gjort en orosanmälan till socialtjänsten eller inte. Sundell lyfter bland annat att 

vanvårdandets allvarsgrad påverkade anmälningstendensen. Det var vanligare att rapportera 

vanvård om barnets vårdnadshavare var drogberoende. Rapporterandet av fysisk eller sexuell 

misshandel eller försummelse orsakat av mental otillräcklighet hos vårdnadshavarna eller 

vårdnadshavarnas äktenskapsproblem var mindre vanligt. Det var även vanligare att anmälan blev 

gjord om oron inte bara låg i barnets beteende, utan även i vårdnadshavarens beteende. Barn 

boende i områden med socioekonomiskt låg status blev även i högre grad anmälda än barn boendes 

i områden med hög socioekonomisk status. Liknande resultat återfinns i Svenssons et al. (2015, 

s.498) studie, som visar på att socioekonomisk status, etnicitet och utbildningsnivå kunde kopplas 

till den oro som fanns kring barnets hemsituation. 

I en belgisk, kvantitativ studie besvarad av skolpersonal skriver Vanderfaeillie et al. (2018, s.367f), 

i linje med det ovan beskrivna resultatet, att sociodemografiska egenskaper hos barnet påverkar 

anmälningstendensen. Även barnets etniska bakgrund hade en positiv inverkan på 

anmälningstendensen. Detta gällde speciellt anmälandet av barn med utom-europeiskt ursprung. 

Studien konstaterar dock också, i kontrast till den ovan beskrivna studien, att det var mest troligt 

att personalen upptäckte och ingrep i vanvård som rörde sexuellt utnyttjande eller fysisk 

misshandel. Emotionell misshandel var svårast att upptäcka och ingripa i.  

2.3.2 Positiva och neutrala faktorer  

Sundell (1997, s.99) lyfter fram olika faktorer vilka påverkade anmälningstendensen positivt. 

Sundells studie fann att det var troligare att den professionelle rapporterade en misstänkt oro om 

vanvård om det fanns alkohol eller droger med i bilden än om vanvården var orsakat av neurotiska 

eller psykotiska vårdnadshavare, fysisk eller sexuell misshandel eller disharmoni i vårdnadshavarnas 

äktenskap. Enligt Sundell fanns det även variabler som inte uppenbart påverkade 

anmälningstendensen, vilket bland annat inkluderade barnets kön, etnicitet (tvärtemot resultat från 

andra studier), vilken typ av barnomsorgsinstitution barnet vistades i samt vilket socioekonomiskt 

område barnet bodde i.   

2.4 Multifaktoriella studier  
Flera avsnitt i den tidigare forskningen har varit komplicerad att placera under endast en rubrik då 

de i sin forskning nämner flera olika påverkansorsaker som influerar anmälningstendensen. I många 
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fall hör dessa faktorer samman och förlorar sin mening om de skiljs åt. Under denna rubrik 

presenteras därför dessa multifaktoriella studier.  

Med hjälp av kvantitativa enkäter och multivariata analyser undersöker Crenshaw et al. (1995, 

s.1095—1111) bland annat vilka beslut och övervägningar som görs bland skolpersonal i samband 

med anmälan, och vilka variabler som påverkar övervägningen i den amerikanska delstaten Kansas. 

Studien visar, tvärtemot vad andra studier visat, att vissa beslutspunkter hade minimal eller ingen 

inverkan på rapporteringstendensen. Detta inkluderade personals osäkerhet kring skolans policyer 

for rapporterandet av vanvård, att anmälan motarbetas av skolans skolledning samt rädsla för en 

hämndaktion från vårdnadshavarna. Studien visar vidare att oro för att en anmälan skulle skada 

den professionella relationen med barnet och familjen hade blandad påverkan på 

anmälningstendensen, beroende på typ av vanvård. Vid svårtolkad förekomst av vanvård var 

personalen mindre villig att riskera en försämrad relation genom anmälan. Vidare påverkades 

anmälningstendensen negativt av bristen på bevis – skolpersonal var ovilliga att göra en anmälan 

om den endast grundade sig på misstankar om vanvård. Skolpersonalens syn på skolan hade också 

en inverkan på anmälningstendensen: om skolpersonalen såg på skolan som ett ’första linjens 

skydd’ mot vanvård av barn påverkades anmälningstendensen positivt. Slutligen konstaterar 

studien att många av de frågor som uppstår vid övervägning om anmälan ska ske behöver tas itu 

med på en systematisk nivå i skolorna.  

Svensson et al. (2015, s.495f, 498, 501f) undersöker genom en kvantitativ och longitudinell studie 

bland annat hur olika faktorer korrelerar och orsakar barns utveckling kopplat till beteende, social 

anpassning samt psykisk och fysisk hälsa. Studien, som är genomförd i Sverige, besvarades av 

personal och rektorer i förskolor samt vårdnadshavare. Studien indikerar ett samband i uppstådd 

oro: när förskolepersonal hade oro kring ett barns hemsituation hade de ofta även oro för barnets 

hälsa och utveckling. I dessa fall var också kontakten med barnets vårdnadshavare av dålig kvalitet. 

Oron kring barnets hemsituation kunde även kopplas till familjens socioekonomiska status, 

etnicitet och utbildningsnivå. Studien visar också att ingripande och stöd för det utsatta barnet 

begränsas av skolans resurser.   

 Vanderfaeillie et al. (2018, s.358, 361, 367ff) undersöker genom kvantitativ metod vilka faktorer 

som påverkar holländsktalande skolpersonals förmåga att upptäcka och anmäla vanvård. Studien 

visar att olika typer av vanvård upptäcktes av skolpersonalen, men att vissa var svårare att upptäcka 

än andra. Det var mest troligt att personalen upptäckte och ingrep i vanvård som rörde sexuellt 

utnyttjande eller fysisk misshandel. Emotionell misshandel var svårast att upptäcka och ingripa i 

(Vanderfaeillie et al., 2018, s.358) . Studien indikerar även att sociodemografiska egenskaper hos 

barnet påverkar anmälningstendensen. Studien konstaterar att barnets etniska bakgrund inte 

påverkade upptäckten av vanvård men däremot anmälandet av det. Speciellt vanvården av barn 

med icke-europeiskt ursprung bedömdes vara mer allvarligt och ha större behov av inblandning 

från socialtjänsten, än barn med västerländskt ursprung. Enligt författarna kan detta bero på att 

majoriteten av informanterna hade europeiskt ursprung och att de eventuellt associerar vissa 

etniska ursprung med olika stereotypa bilder av missförhållanden/försummelse (Vanderfaeillie et 

al., 2018, s.360, s.369).  
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2.5 Sammanfattning och uppsatsens position på forskningsfältet 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att studiernas positionering och centralitet i 

forskningsfältet till stora delar behandlat vilka faktorer som påverkar övervägandet vid 

orosanmälningar. Dessa har presenterats som barriärer och broar vilka antingen motverkar eller 

gynnar att orosanmälan sker. Multifaktoriella studier har också presenterats under egen rubrik med 

motiveringen att de bäst läses i sin helhet.  

Vidare tycks studierna vara mer eller mindre ense om att vissa faktorer tydligt påverkar 

anmälningstendensen negativt. Detta inkluderar speciellt relationella faktorer, kunskapsläget, och 

erfarenhet av, eller rädslan för negativa konsekvenser. Trots olika metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter kommer flera studier fram till att anmälningsplikten är en komplex procedur 

innehållandes aktiva val för eller emot en anmälan. Det förekommer också motsägelser i de olika 

studierna, vissa menar exempelvis att organisatoriska faktorer påverkar anmälningstendensen 

(Alvarez et al., 2004; Wiklund, 2006), medan andra menar att organisatoriska egenskapers påverkan 

såsom policyer och riktlinjer är obefintlig (Vanderfaillie et al., 2018).  

Det kan ifrågasättas om den presenterade forskningen är tillämpbar och relevant för den svenska 

kontexten, vari denna uppsats utspelar sig i. Det som talar för att studierna är relevanta trots sin 

internationella kontext, är att många studier kommer fram till samma eller liknande resultat – trots 

att de genomförts i olika länder med olika definitioner av anmälningsplikten. Resultat från andra 

länder  kan dock anses vara ej applicerbara i det svenska sammanhanget av denna anledning, då 

ländernas lagstiftning kring anmälningsskyldigheten samt definitioner av ’barn som far illa’ ser 

annorlunda ut än i Sverige. Detta bör tas i beaktning genom ett kritiskt förhållningssätt till 

forskningens resultat. Vidare kan det ifrågasättas varför studier som studerat andra professioner än 

skolpersonal tagits med i forskningsöversikten. Anledningen till detta är ett antagande om att de 

professionella rimligen borde stöta på samma typer av dilemman eftersom de omfattas av samma 

anmälningsskyldighet. Belägg för detta återfinns exempelvis i Kvists et al. (2014) studie, där 

professionella inom tandvården stöter på samma relationella avvägningar som skolpersonalen i 

Alvarez et al. (2014) studie. Samtliga studier är transparenta i sina begränsningar och beskriver 

svårigheter och avvägningar som stötts på längs vägen. Detta kan anses öka studiernas 

tillförlitlighet. Studiernas ’peer reviewed’-stämpel ger dem vidare reliabilitet då detta innebär att de 

lästs, granskats samt godkänts av ämnesexperter. Denna studies positionering och utgångspunkt 

på forskningsfältet blir att undersöka vidare i kunskapsluckan avseende hur organisatoriska faktorer 

påverkar skolpersonals beslut vid orosanmälningar. Denna undersökning kan således bidra till 

beskrivningar av skolpersonals erfarenheter och uppfattningar kring frågan.  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Då syftet med denna studie är att 

undersöka skolpersonals erfarenheter av hur organisatoriska faktorer påverkar deras 

anmälningsplikt har två teoretiska perspektiv bedömts vara lämpliga för detta – organisationsteori 

samt Lipskys teoretiska begrepp om handlingsutrymme. Dessa kommer användas som teoretiskt 

ramverk, och inte som fast modell. De teoretiska ramverken kommer användas för att analysera 

hur skolans organisering påverkar skolpersonalens handlingsutrymme.  
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3.1 Organisationsteori  
Organisationsteori är en samling idéer som förklarar hur olika organisationer fungerar (Styhre, 

2002, s.9f). Dessa idéer kan exempelvis handla om att beskriva hur organisationens struktur och 

styrning ser ut och vilken påverkan detta har (Edlund, u.å). Ett antagande inom organisationsteorin 

är att olika faktorer såsom samhället, människan, organisationens struktur och styrning påverkar 

arbetssättet och beslut som tas inom ramen för organisationens verksamhet (Alvehus & Jensen, 

2020, s.12f).  Organisationen i sig kan anses vara socialt strukturerad och styrs av en rad lagar, 

policyer, rutiner, samspelet mellan människorna i organisationen och olika tillvägagångssätt. Teorin 

menar att organisationens målsättningar, i sitt samspel med samhället, riskerar att krocka med 

samhällets målsättningar, exempelvis olika lagar (Alvehus & Jensen, s.23). Organisationer behöver 

strukturer och policyer för att utifrån sett framstå som legitima. Att det finns formella policyer 

inom organisationen medför dock inte att personalen nödvändigtvis har kännedom om dem eller 

att de följs. Policyn behöver inte heller spegla arbetssättet som finns inom organisationen eller 

målsättningarna, utan kan finnas enbart i syfte att uppfylla institutionella krav på organisationen 

(Alvehus & Jensen, s.175). 

Rutiner är väsentliga för organisationens förmåga att fungera och är något som ofta formellt sett 

upprätthålls genom skrivna dokument (Alvehus & Jensen, 2020, s.30—33), men som ”uppstår och 

vidmakthålls i interaktionen mellan människor” (Alvehus & Jensen, 2020, s.33). Rutiner kan 

exempelvis handla om vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas i specifika scenarion. Det finns 

för- och nackdelar med rutiner. Fördelar kan exempelvis vara att rutinerna underlättar 

genomförandet av vissa arbetsuppgifter när det finns standardiserade metoder för hur 

arbetsprocessen ska gå till. Nackdelar med rutiner kan vara när organisationer inte inser att vissa 

rutiner bör förändras, eller att det finns en brist på rutiner. Brist på rutiner kan leda till att 

organisationen misslyckas med att nå de målsättningar och krav som finns inom organisationer 

(Alvehus & Jensen, 2020, s.32ff). 

Som tidigare nämnt utgörs organisationen bland annat av den personal som arbetar inom den och 

det sociala samspelat mellan dem. Normer, rutiner, motivation och relationer påverkar personalen, 

men personalen har i sin tur även påverkan på organisationen.  Det kan sägas att organisationen 

inte är mer än personalen inom den, och att organisationen därför är beroende av personalen som 

resurs. Det är därför av vikt att personalens intressen går i linje med organisationens, men också 

att den kunskap som personalen har tillgängliggörs för alla inom organisationen, så att 

organisationen inte fallerar i specifika personers frånvaro. Kunskap kan exempelvis överföras med 

hjälp av skrivna dokument, utbildningar etcetera, men också genom att personalen arbetar 

tillsammans och på det viset överför kunskap mellan varandra (Alvehus & Jensen, 2020, s.49, 51—

53, 58). Kommunikation är essentiellt för organisationens överlevnad och sätt att fungera. (Heide 

et al., , 2012, s.23). Organisatorisk kommunikation kan förstås ur två synsätt: kommunikation som 

överföring av ett budskap och kommunikation som delning av ett budskap (Heide et al., 2012, 

s.27). Kommunikation som överföring av ett budskap innebär kortfattat att budskapet överförs 

opåverkat över till mottagaren, utan att någon tolkning av budskapet behöver göras (Heide et al., 

2012, s.27, 29, 31). Kommunikation som delning innebär kortfattat att kommunikationen ska nå 

en gemensam förståelse mellan kommunikationsdeltagarna (Heide et al., 2012, s.27) Inom formellt 

organiserade organisationer kan informella grupperingar förekomma vilket enligt Barnard (1938, 
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s.122) kompletterar den formella organisationen. Den informella delen verkar positivt för den 

formella organisationen, både till kommunikationen sett samt för sammanhållningen.  

3.2 Handlingsutrymme 
Tjänstepersoner som arbetar inom allmänhetens tjänst, och som direkt interagerar med 

medborgare som är i behov av stöd inom ramen för sitt arbete kallar Lipsky (2010, s.3) för 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater, utgörandes av bland annat socialarbetare och lärare, har 

genom sitt arbete möjlighet att neka eller bejaka medborgarna tillgång till förmåner och sanktioner. 

Gräsrotsbyråkraterna tillhandahåller statligt förordnad service inom ramen för sitt arbete (Lipsky, 

2010, s.3). Enligt Lipsky (2010, s.4) har gräsrotsbyråkraterna betydande påverkan på medborgarnas 

liv – gräsrotsbyråkraterna begränsar och strukturerar medborgarnas liv och möjligheter genom sina 

sätt att tillhandahålla dessa förmåner och sanktioner. Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater har 

använts till stor del för att förklara den position gräsrotsbyråkraterna har som representant för den 

myndighet var i de möter medborgarna (Svensson, et al., 2019, s.16).  

Handlingsutrymme, ett teoretiskt begrepp taget ur Lipskys gräsrotsbyråkrati beskriver hur 

professionellas handlingsutrymme påverkas av en rad faktorer, vilka ökar eller begränsar utrymmet 

(Lipsky, 2010, s.14). Regler, föreskrifter, direktiv från högre instanser, normer och praxis inom 

yrkesgruppen är sådant som gräsrotsbyråkraten påverkas av (Lipsky, 2010, s.14). 

Handlingsutrymmet styrs både av organisationen inom vilken gräsrotsbyråkraten arbetar i, och av 

den enskilda arbetaren (Svensson, et al., 2019, s.16f). Organisatoriska faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet är exempelvis rutiner, lagar, regler, överenskommelser och traditioner inom 

organisationen. Den enskilde arbetaren har också möjlighet att påverka sitt eget handlingsutrymme 

genom sin egen kunskap, erfarenhet samt professionella tolkningar och traditioner (Svensson, et 

al., 2016, s.16f).  

3.3 Teoriernas relevans för studien 
Att ovan nämnda teoretiska ramverk lämpar sig för denna studie kan motiveras med deras förmåga 

att förklara hur olika faktorer påverkar de beslut som tas inom ramen för en organisation. 

Skolpersonal kan anses vara gräsrotsbyråkrater då de, likt Lipsky (2010) beskriver det, direkt 

interagerar med eleverna och deras vårdnadshavarna i sitt arbete. Inom ramen för skolans 

organisering har skolpersonalen möjlighet att tillhandahålla eleverna service i form av undervisning, 

samtal etcetera – samtidigt som detta begränsas av individuella och organisatoriska faktorer. 

Kopplat till syftet, som för denna studie handlar om att undersöka skolpersonals erfarenheter av 

hur olika organisatoriska faktorer påverkar deras anmälningsplikt, kan teorierna användas för att 

analysera detta. Eftersom organisationsteorin inte utgörs av ett specifikt perspektiv utan en samling 

idéer för att förstå organisationer kommer handlingsutrymmesbegreppet användas som 

komplement till detta. I studerandet av hur skolpersonal hanterar misstänkt oro kring ett barn kan 

ett organisationsteoretiskt perspektiv bidra till att se det väsentliga i hur skolans organisering 

påverkar detta, medan Lipskys begrepp om handlingsutrymme kan användas för att vidareutveckla 

detta.   
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4. METOD 

I detta avsnitt presenteras den forskningsmetod som kommer användas men även urval, 

tillvägagångssätt samt analysmetod. Uppsatsens tillförlitlighet samt val av metod kommer 

diskuteras samt de etiska överväganden som gjorts.  

4.1 Kvalitativ metod  
Kvalitativ metod kommer tillämpas för denna uppsats. Uppsatsen kommer anta en epistemologisk 

ansats. Den epistemologiska ansatsen fokuserar på mänskliga, subjektiva föreställningar och menar 

att det inte finns en objektiv bild av verkligheten, utan snarare flera subjektiva föreställningar. Den 

epistemologiska metodologins fokus är att förstå och tolka genom att kommunicera med 

forskningssubjekten (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.303).  Vidare kommer datainsamlingen därför 

bestå utav semi-strukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av att den 

är uppbyggd av vissa förutbestämda frågor, men att det finns utrymme för flexibilitet i frågandet 

(Padgett, 2017, s.115). Den semistrukturerade intervjun ger intervjuaren möjlighet att följa upp de 

svar som ges på de angivna frågorna (Asper, 2007, s.143). Intervju som metod används för att 

skapa empiriskt material med hjälp av personer som befinner sig inom det aktuella forskningsfältet 

(Aspers, 2011, s.139). Eftersom syftet är att undersöka skolpersonals subjektiva upplevelser och 

erfarenheter gällande orosanmälningar är det lämpligt att tillämpa denna metod för att kunna 

undersöka ämnet på ett djupare plan. I en intervjusituation kan intervjuaren förtydliga eller utveckla 

informantens eventuella frågor. Det finns även möjlighet för intervjuaren att själv be informanten 

utveckla sina resonemang eller fördjupa sig i vissa frågor för att säkerställa att viktig information 

insamlas (Bryman, 2002, s.146ff).  

Avseende risker med vald metod kan reaktivitet samt forskarbias utgöra ett hot mot tillförlitligheten 

i kvalitativa studier (Padgett 2017, s.213). Reaktivitet innebär att intervjuarens närvaro kan ha en 

förvrängande effekt på informantens uppfattningar och beteende medan forskarbias innebär att de 

tolkningar som görs påverkas av forskarens förförståelse och personliga åsikter. Reaktiviteten kan 

anses svår att motverka men kommer tas i beaktning under intervjuerna genom att försöka förhålla 

sig neutralt till informanternas utsagor samt försöka undvika att styra intervjuerna. Forskarbiaset 

kommer förhållas till genom att exempelvis låta kurskamrater läsa igenom samt opponera löpande 

på texten under formella former för att öka möjligheten att upptäcka sådant som kan anses vara 

vinklat av egna åsikter.  

4.2 Tillvägagångssätt 
För att uppnå syftet med denna uppsats kommer sex semi-strukturerade intervjuer genomföras 

med skolpersonal inom högstadiet och gymnasiet i en mindre stad i Sverige. Redan tidigt i denna 

studie uppstod komplikationer med att hitta informanter som ville ställa upp på en intervju. 

Inledningsvis kontaktades rektorerna på åtta olika skolor via telefon i två olika kommuner. Av dessa 

var det endast fyra skolor som slutligen besvarade samtalen, trots ihärdiga försök flera dagar i sträck. 

Två av skolorna tackade nej till att delta på grund av hög arbetsbelastning bland skolpersonalen. 

Ursprungsvis var tanken att informanter från tre olika skolor skulle intervjuas men slutligen fick 

beslutet tas att endast inkludera två skolor. Eftersom det är en tidskrävande process att kontakta 

informanter och detta hindrade det fortlöpande arbetet med uppsatsen fick denna avvägning göras 
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i urvalet. Nackdelen med detta är att empirin eventuellt riskerar att bli alltför homogen. För att 

undvika detta har två skolor med olika rutiner kring orosanmälningar valts ut, i syfte att kunna 

jämföra hur olika organisatoriska förutsättningar upplevs påverkar anmälningstendensen.  

En intervjuguide med förutbestämda och konkreta frågor har utformats utifrån det som anses vara 

relevant för uppsatsens syfte (se bilaga 2). Enligt Carlsson (2002, refererad i Aspers, 2011, s.143) är 

detta lämpligt när intervjuer används som informationsinhämntningsmetod. Intervjuguiden är 

indelad i olika teman vilka berör informanternas (professionella) egenskaper, erfarenheter av 

anmälningsplikten samt upplevelser av organisatoriska faktorer. Risken med intervjuer är att 

frågorna i allt för stor grad utformas efter intervjuarens egen förförståelse eller teori om resultatet, 

vilket medför att intervjuaren inte utgår från den verklighet som informanten befinner sig i (Aspers, 

2011, s.140). För att undvika detta består intervjuguiden av blandade frågor – vissa mer öppna där 

informanten har möjlighet att fritt lyfta sitt perspektiv, och andra mer specifika som är av intresse 

att få besvarade. Samtliga intervjuer kommer hållas digitalt, ljudet kommer spelas in samt 

transkriberas.  

4.3 Urval  
För denna studie har ett bekvämlighetsurval använts. Urvalskriterierna avsåg inledningsvis att utgå 

från ett strategiskt urval vilket innebär att informanterna väljs baserat på deras möjlighet att 

tillhandahålla den efterfrågade kunskapen (Padgett, 2017, s.67f), vilket gör att forskaren kan 

strategiskt välja informanter för att få variation i det som ska studeras. Av praktiska skäl fick i stället 

ett bekvämlighetsurval göras, vilket innebar att informanter som för tillfället fanns tillgängliga 

tillfrågades (Bryman, 2018, s.243). Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att resultatet inte är 

generaliserbart, men kan å andra sidan användas för att för att göra kopplingar till andra områden 

(Bryman, 2018, s.244). Inklusionskriterierna för denna studie är således att informanterna behöver 

ha relevant universitetsutbildning, ha 2 års erfarenhet av arbete inom skolan samt ha en aktiv tjänst 

inom skolan. De behöver också ha övervägt att göra en orosanmälan någon gång inom ramen för 

sin nuvarande yrkesroll. För att säkerställa detta kommer inklusionskriterierna framgå i 

informationsbrevet till informanterna (se bilaga 1). Kriterierna är baserat på antagandet att 

informanterna bör ha hunnit överväga att göra en eller flera orosanmälaningar under denna tid och 

därför bör kunna reflektera kring detta. Att det inte finns något krav på att informanterna ska ha 

skrivit en orosanmälan baseras på vetskapen om att rutinerna kan skilja sig åt avsevärt i olika skolor 

avseende vem som rent praktiskt ska underteckna och formulera orosanmälningar. Tilläggas bör 

att en av informanterna hade endast 1.5 års erfarenhet av sin nuvarande tjänst, trots att det framgick 

i informationsbrevet att två års erfarenhet krävdes för deltagande. Bedömningen gjordes i efterhand 

att det insamlade materialet från denna informant ändå var relevant, då informanten hade lång 

erfarenhet av arbete inom skolan fast i en annan roll samt att hen både skrivit och övervägt att göra 

orosanmälningar och kunde reflektera kring detta. 

Av transparenta skäl bör det även nämnas att författaren av denna studie haft en elev- och 

lärarrelation till två av de medverkande informanterna. Det visade sig även under intervjuerna att 

två av informanterna haft en professionell relation till en av författarnas anhöriga. Transparens 

kring detta kan anses vara av vikt då studiens tillförlitlighet kan tänkas påverkas av detta om det 

vore så att informanterna därför undviker att säga sådant som kan uppfattas som kontroversiellt, 

oprofessionellt eller negativt. Padgett (2017, s.213f) skriver att respondentbias kan utgöra ett hot 
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mot tillförlitligheten i kvalitativa studier. Respondentbias innebär att informanternas ärlighet och 

uppriktighet ifrågasätts eller att de undanhåller information eller ljuger i syfte att skydda sin egen 

integritet eller dölja sådant som kan anses känsligt.  

Informanterna i denna studie har bestått av totalt sex professionella från två olika skolor, en 

grundskola och ett gymnasium. Två pedagoger, två kuratorer samt två skolledare har intervjuats. 

Medelåldern på de medverkade var 48 år. Arbetslivserfarenheten varierade mellan 1.5 och 25 år 

inom den tjänst informanterna hade just nu, med ett medelvärde på 12 års arbetslivserfarenhet. 

Samtliga informanter har universitetsexamen inom pedagogik eller en socionomutbildning.  

4.3.1 Skolornas organisering  

Nedan kommer en kortare, översiktlig beskrivning av skolornas organisering ges för att sedan i 

resultatet gå in på en mer detaljerad nivå av hur organisatoriska faktorer beskrivs påverka 

anmälningsskyldigheten. Beskrivningen av skolorna är utformad utefter det som informanterna lyft 

i intervjuerna. Information om antalet elever och anställda är hämtade från skolornas egna 

hemsidor.  

Första skolan är en grundskola med årskurser från sju till nio och består av drygt 400 elever och 70 

anställda. Skolan är indelat i olika arbetslag samt ett elevhälsoteam. I arbetslagen, där bland annat 

pedagoger och specialpedagoger ingår, träffas man formellt regelbundet, oftast en gång i veckan. 

Under mötena diskuteras bland annat skolangelägna frågor samt elevärenden. Skolans 

elevhälsoteam, bestående av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, trygghetspedagog 

samt rektor träffas även de regelbundet, oftast veckovis. Under elevhälsomötena diskuteras bland 

annat elevärenden. Skolan har även ett trygghetsteam bestående av trygghetssamordnare samt 

trygghetsresurser. Trygghetssamordnarnas (vilka utgörs av socionomer och pedagoger) syfte är att 

arbeta med kränkningar, konflikter och liknande för att avlasta pedagogerna från sådana frågor. 

Trygghetsresurserna består av trygga yngre vuxna vars syfte är att arbeta relationsskapande med 

eleverna, för att därigenom skapa ordning och trygghet i skolan.  

Andra skolan är ett gymnasium bestående av cirka 900 elever och 150 anställda. Gymnasiet är 

indelat i flera olika ämnesprogram och har olika rektorer som styr över dessa. I denna studie har 

fokus legat på informanter som jobbar inom samma program och därmed har samma rektor och 

organisering. Inom programmen är skolpersonalen indelade i ämnesarbetslag samt 

programarbetslag, vilka formellt sett turas om att träffas en gång i veckan. På dessa möten 

diskuteras bland annat gemensamma skolprojekt samt elevärenden. Det finns även ett 

elevhälsoteam bestående av kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog 

samt rektor, vilka träffas regelbundet – oftast en gång i veckan. Under elevhälsoteamsmötena 

diskuteras bland annat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom skolan samt elevärenden. 

Inom programmet förekommer elevhälsokonferenser ungefär en gång i månaden, där pedagoger 

från programmet har möjlighet att träffa elevhälsoteamet för att diskutera elevärenden.  

4.4 Tematisk analys 
Uppsatsen kommer använda sig av en tematisk analysmetod. Bryman (2012, s.580) redogör för vad 

ett tema inom denna analysmetod kan tänkas utgöras av. Författaren skriver att ett tema exempelvis 

kan utgöras av en kategori som identifierats i det insamlade materialet och som kan kopplas till 
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forskningens syfte och/eller frågeställningar. Temat bygger på koder som finns i transkriberingen 

och bistår undersökningen med en teoretisk förståelse för empirin. Den tematiska analysen används 

vidare för att ta fram centrala teman ur den insamlade empirin genom att koda och tolka det 

insamlade materialet (Padgett, 2017, s.200). De teman som uppstår kommer analyseras i syfte att 

upptäcka mönster och förklaringar för olika fenomen inom ramen för uppsatsens syfte. 

Operationaliseringen av detta kommer ske genom att inledningsvis transkribera de inspelade 

intervjuerna, för att därefter koda, tematisera och bryta ner intervjuerna i olika subteman.  

4.4.1 Kodning och tematisering 

Efter att intervjuerna genomförts har samtliga ljudupptagningar transkriberats. Det transkriberade 

materialet har därefter jämförts med ljudupptagningarna för att säkerställa att det är korrekt 

återgivet. Därefter har ett kodningsschema upprättats där flertalet koder från transkriberingarna 

sattes in i en tabell för att slutligen bilda teman. Kodningsprocessen har skett induktivt och i flera 

steg. Av transparenta skäl har exempel på kodningsprocessen även bifogats som bilagor (se bilaga 

3 och 4). Inledningsvis förekom en rad olika koder vilka efter hand skalats ner då olika mönster 

framträtt i transkriberingarna. Slutligen identifierades sex olika teman vilka ansågs relevanta till 

studiens syfte och frågeställningar.  

4.5 Studiens tillförlitlighet 
För kvalitativ forskning ställs särskilda kvalitetskrav i bedömningen av studiens tillförlitlighet, vilka 

motsvarar den kvantitativa forskningens validitets- och reliabilitetskriterier (Bryman, 2018, s.467). 

Bryman (2018, s.467) skriver om fyra delkriterier för tillförlitligheten i den kvalitativa forskningen: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. 

 

Det första tillförlitlighetskriteriet — trovärdighet, handlar om att återge den beskrivna sociala 

verkligheten på ett sådant sätt att den anses acceptabel även för andra personer. Detta innebär att 

studien genomförts enligt befintliga forskningsregler och att forskaren återger resultatet till 

studieobjekten genom så kallad respondentvalidering (Bryman, 2018, s.467). Respondentvalidering 

innebär att forskaren återger resultatet till informanterna och får bekräftat att analysen som gjorts 

är riktig (Bryman, 2018, s.466). Denna studie avses förmedlas vidare till deltagande informanter, 

vilka har möjlighet att kommentera innehållet.  

Det andra tillförlitlighetskriterier — överförbarhet, handlar i kvalitativ forskning om 

studieresultatets möjligheter att kunna tillämpas i andra miljöer. Detta uppnås genom fylliga 

beskrivningar, vilket innebär att beskrivningarna är detaljrika. Med hjälp av fylliga beskrivningar 

kan den som läser studien bedöma dess överförbarhet till andra miljöer (Bryman, 2018, s.468).  

Det tredje tillförlitlighetskriteriet — pålitlighet, innebär att forskaren försäkrar sig om alla delar i 

forskningsprocessen är redogjorda för och finns tillgängliga för läsaren. Genom denna löpande 

transparens i studien kan kvaliteten granskas av andra, vilka kan bedöma studiens pålitlighet 

(Bryman, 2018. s.468). För denna studie förväntas detta uppnås genom regelbundna granskningar 

av kurskamrater samt löpande transparent i texten.  

Det fjärde och sista tillförlitlighetskriteriet — möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att 

forskaren är medveten om att studien inte går att göra helt objektiv och förhåller sig till detta genom 
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att inte låta sin egen subjektivitet, såsom personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

studien (Bryman, 2018, s.470). Detta avses uppnås genom reflexivitet – att reflektera över 

konsekvenserna av de besluts som tagit genom processen och därigenom ställa sig självkritisk till 

det (Bryman, 2018, s.471)  

Inom den kvantitativa forskningen skattar reliabiliteten tillförlitligheten i mätningarna som gjorts 

(Ruth, 1991, s.281). Inom kvalitativ forskningstradition kan det, enligt Ruth (1991, s.283) vara 

komplicerat att tillämpa en tillförlitlighetsprövning då undersökningen berör sådant som inte 

nödvändigtvis går att mäta med tekniska instrument. I stället läggs mycket fokus på intervjuarens 

förmåga att förhålla sig transparent och ärlig genom processen – genom att låta utomstående förstå 

hur analysprocessen och tolkningarna gått till kan läsaren själv avgöra om tolkningarna som gjorts 

är reliabla och rimliga (Ruth, 1991, s.285). Denna uppsats kommer tillämpa detta genom att 

redogöra för den kodningsprocessen som skett (se bilaga 3 och 4). Vidare kommer intervjufrågorna 

bifogas som bilaga (se bilaga 2), i syfte att ge utomstående möjligheten att själv avgöra om 

tolkningen av resultatet kan anses reliabla.  

4.5.1 Begränsningar 

Denna uppsats är begränsad i vissa avseenden. Genom ansats, metod och val av teori kommer 

skolpersonals subjektiva erfarenheter och uppfattningar kunna undersökas avseende 

organisatoriska faktorers påverkan på handlingsutrymmet samt vilka faktorer som anses försvåra 

eller underlätta anmälningsproceduren. Det som inte kommer kunna undersökas är objektivitet 

kring exempelvis vilka rutiner som leder till fler orosanmälningar eller annan data av kvantitativ 

karaktär. En styrka med denna uppsats kan dock anses vara studiens andra frågeställning som 

öppnar upp för fler faktorer än endast organisatoriska. Vidare är denna uppsats begränsad av 

antalet informanter. Sex informanter kan inte sägas utgöra ett representativt urval av populationen. 

Vidare är den begränsad i sitt urval då en mindre bred informantvariation förekommer då ett 

bekvämlighetsurval gjorts.  

4.6 Etiska överväganden 
För denna intervjustudie behöver vissa etiska aspekter särskilt beaktas. Denna uppsats kommer till 

stor del utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav. Det första och andra kravet 

– informationskravet samt samtyckeskravet handlar om att forskaren ska ge informanterna 

information om vad deras uppgift är i studien och vilka villkor som är aktuella för deltagandet. 

Detta innebär bland annat att deltagaren ska informeras om att studien är frivillig att delta i och när 

som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff). Detta avses att uppnås genom det skriftliga 

underlaget för studien innehållandes ett informationsblad som bland annat beskriver studiens syfte. 

Även en samtyckesblankett som informerar om att studien är helt frivillig att delta i kommer 

förmedlas till informanterna. Samtycke kommer inhämtas inför varje intervju och information om 

studien kommer skickas ut på förhand samt ges muntligt vid intervjutillfällena. Informanterna i 

intervjuerna kommer även informeras om att det är upp till dem om de vill avstå från att besvara 

någon eller några frågor.  

Det tredje kravet – konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna i studien ska ges 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska hanteras så att obehöriga ej kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). För att säkerställa informanternas konfidentialitet kommer flera 
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åtgärder tas. Informanternas konfidentialitet kommer säkerställas genom ett konfidentiellt 

hanterande av deras personuppgifter samt intervjumaterialet. I informationsbladet kommer det 

tydligt framgå att informanternas uppgifter kommer förvaras så att endast uppsatsskrivaren och 

handledaren kan ta del av dem. Det insamlade materialet kommer behandlas med respekt för 

informanterna och personidentifierande uppgifter såsom information om geografiskt område, 

yrkestitel och namn kommer därför avidentifieras så att svaren inte går att hänföra till specifika 

informanter.  

Enligt det fjärde och sista kravet från Vetenskapsrådet (2002, s.14) – nyttjandekravet får de 

insamlade uppgifterna om enskilda personer endast användas för forskningsändamål. Detta 

innebär att uppgifterna inte får användas för kommersiellt bruk eller för att ta beslut som påverkar 

den enskilde. Denna studie är inte av forskningskaraktär men denna sista princip kommer ändå 

beaktas genom att endast använda de inkomna uppgifterna för uppsatsenliga ändamål inom ramen 

för den aktuella universitetsutbildningen. 

Utöver dessa ovan nämnda forskningsetiska krav rekommenderar även Vetenskapsrådet (2002, 

s.15) att forskaren frågar informanterna om det är av intresse att ta del av resultatet eller få veta var 

studien kommer publiceras. Vetenskapsrådet (2002, s.15) rekommenderar även att forskaren låter 

studiedeltagarna ta del av sådant som kan uppfattas som etiskt känsligt eller kontroversiellt innan 

publicering. Dessa rekommendationer har denna uppsats för avsikt att följa genom att återkoppla 

till studiedeltagarna om sådant skulle uppstå. Studien avser dock inte att ställa integritetskränkande 

frågor, innefatta känsliga personuppgifter eller sådant som kan anses kännas alltför obekvämt att 

svara på. Avslutningsvis syftar inte denna studie till att skuldbelägga skolpersonal som eventuellt 

underlåtit att göra en orosanmälan. Syftet är i stället att på ett neutralt sätt undersöka skolpersonals 

upplevelser kring varför de handlar som de gör, vilka faktorer som påverkar, och eventuellt 

diskutera vilka åtgärder som bör eller kan tas för att säkerställa att anmälningsplikten efterföljs.  

För att kort diskutera nyttan kontra riskerna med denna studie uppger Eriksson (refererad i 

Castensson, 2013) att det vetenskapliga värdet av en studie måste uppväga de risker som deltagarna 

utsätts för genom att besvara hur viktig studien är, vilka risker och påfrestningar som finns för 

deltagarna samt slutligen väga dessa två faktorer mot varandra. Detta är ingen vetenskaplig studie, 

men etiska ställningstaganden behöver ändå beaktas. Avseende risker med denna studie kan detta 

till störst del anses beröra informanterna. Även om det inte förekommer några uppenbara fysiska 

risker med denna studie bör det ändå beaktas att informanterna genom sitt deltagande försätter sig 

i en mer utsatt position genom att dela med sig av sina personliga, subjektiva åsikter gällande 

skolornas organisering och hur detta påverkar anmälningsplikten. Även om informanterna är 

avidentifierade i sitt deltagande kan det inte uteslutas att någon av övriga informanter förstår vem 

som deltagit och sagt vad. Det kan dock konstateras att riskerna inte kan anses vara av allvarlig art, 

då informanterna informerats om hur materialet kommer användas. Informanternas medvetenhet 

kring detta har även bekräftats innan intervjuerna genomförts. Avseende nyttan med denna studie 

är det lämpligt att hänvisa tillbaka till denna studies inledning där det konstateras att barn far illa 

när professionella underlåter att anmäla oro till socialtjänsten. Att inte göra en orosanmälan innebär 

med andra ord att barn riskeras att utsättas för missförhållande. Det är därför av vikt att undersöka 

skolpersonals upplevelser i ämnet och se vilka faktorer som upplevs försvåra eller underlätta att 

orosanmälan görs. Det kan även anses att eventuell skolpersonal som tar del av denna studie kan 

jämföra resultatet med sin egen skolans organisering för att se om förändringar är nödvändiga för 
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att underlätta personalens anmälningsskyldighet. Av dessa ovan nämnda anledningar kan det anses 

att nyttan är övervägande större än riskerna.  

4.7 Metoddiskussion 
För denna studie övervägdes det att använda kvantitativ metod i form av enkätundersökningar. Att 

kvalitativa intervjuer slutligen valdes baserades på att den kvalitativa metoden ansågs nå syftet bättre 

än andra metoder. Enkäter som insamlingsmetod är exempelvis i viss utsträckning begränsade i sin 

utformning. Eftersom intervjuaren inte är närvarande när en enkät besvaras är enkäter begränsade 

till att ha konkreta frågor med lite utrymme för egen tolkning (Bryman, 2002, s.145f). Även andra 

metoder övervägdes, exempelvis vinjettstudier eller fokusgruppsintervjuer. Att dessa valdes bort 

baserades på urvalet och svårigheten att praktiskt organisera gruppintervjuer mellan olika 

professioner.   

Intervjuer som metod medför dock också vissa negativa aspekter. Exempelvis riskerar intervjuer 

att medföra intervjuareffekt — det vill säga att intervjuarens närvaro påverkar svaren informanten 

ger (Bryman, 2002, s.146). Bryman (2002, s.146f) skriver att faktorer som kön, social bakgrund 

etcetera kan påverka de svar som informanter lämnar. Risken finns också att informanten ger en 

skev bild av sin verklighet, för att framställa sig i bättre dager, eller att de undviker att prata om 

sådant som kan uppfattas som jobbigt. Dessa aspekter bör särskilt beaktas i denna undersökning, 

då två av informanterna är individer som denna uppsatsförfattare haft en lärar-elev-relation till för 

cirka 5 till 10 år sedan. Två andra informanter har även haft en professionell relation till en av 

uppsatsförfattarens anhöriga.  

För denna studie kan syftet anses vara rimligt att uppnå genom den valda metoden samt 

intervjuguiden. Genom den semi-strukturerade intervjun kan en mer nyanserad bild ges än om 

metodvalet exempelvis vore en kvantitativ enkät. Enkäten hade å sin sida kunnat kartlägga 

omfattningen för vissa fenomen och dess förekomst, men för detta ämne lämpar det sig bättre med 

öppnare och djupare frågor. Dessutom ligger behovet inte i att se i vilken utsträckning vissa 

fenomen förekommer, utan varför de förekommer och hur de hanteras. 

5. RESULTAT   

I följande del av studien redogörs för det resultat som framkommit genom de sex semi-

strukturerade intervjuer som genomförts med skolpersonal från två olika skolor. Genom 

transkribering och kodning identifierades sju teman vilka är: 1. Elevrelationen tar skada av en 

orosanmälan 2. Förmågan och möjligheten att upptäcka sådant som oroar beror på individuella 

och organisatoriska faktorer, 3. Beslut om orosanmälan är kontextbundet, 4. Det systematiska, 

organiserade mötet underlättar…, 5. …Men det informella mötet vid kaffeautomaten är lika viktigt, 

samt 6. Sekretesslagstiftningen försvårar anmälningsproceduren. Dessa har identifierats utifrån det 

syfte och frågeställningar som studien har samt de teorier som valts.   

5.1 Elevrelationen tar skada av en orosanmälan  
Relationen till eleverna i skolan beskrivs vara så pass väsentlig för att eleven ska nå skolans 

kunskapsmål att skolpersonal som är beroende av att ha en positiv etablerad relation till eleven inte 
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borde vara den som undertecknar orosanmälningar. Informanterna beskriver olika rutiner gällande 

orosanmälningar i sina respektive skolor, från att det är upp till var och en i personalen att 

underteckna sina anmälningar, till att detta är något som är mer valfritt beroende på kontext. Den 

återkommande upplevelsen kring rutinerna beskrivs dock bland flera informanter, oavsett 

informantens yrkesroll, att det viktiga borde inte vara vem som formellt gör orosanmälningen, utan 

att den faktiskt blir gjord. Detta eftersom olika roller i skolan kan ha olika svårt för att göra 

orosanmälningar utifrån syftet med deras arbetsuppgifter och relationen till eleverna. Att relationen 

till eleven är väsentlig återkommer flertalet gånger under intervjuerna. Relationen är också ett 

återkommande argument till varför pedagogerna, som är den yrkesroll i skolan som har mest 

regelbunden kontakt med eleverna och dess vårdnadshavare, inte bör vara den som till slut 

undertecknar orosanmälningen, även om det är pedagogen som upptäcker och flaggar för oro. 

Detta för att inte riskera att relationen till eleven eller vårdnadshavaren försämras: 

”[…] jag brukar förorda att det är [skolledaren] som ska stå på den för att jag tänker att 
mina pedagoger ska ju ha en god relation till vårdnadshavare och elev, och det kan ju bli lite 

obekväma situationer om de skriver under. Sen har jag pedagoger som har väldigt goda 
relationer till både vårdnadshavare och elever som har skickat in i sitt eget namn, men 

egentligen skulle jag vilja ha rutinen att det är [skolledaren] som står på alla för att 
pedagogerna är ju ändå de som är närmast och den de måste ha kvar sitt samarbete med.”  

– Informant 5  

För att en elev ska göra det som krävs och nå de mål som satts upp beskrivs det att det krävs att 

en god relation finns till pedagogerna för att de ska kunna motivera eleverna till fortsatt skolarbete. 

Bland informanterna lyfts det att skolmiljön inte är av sådan auktoritär karaktär att eleven gör som 

pedagogen säger bara därför att pedagogen är en lärare. I stället beskrivs det att eleven följer 

pedagogens instruktioner just för att det finns en etablerad relation. Att en professionell relation 

till eleverna etableras syftar just till att eleven ska nå skolans kunskapsmål:  

”Klassrummet och lärarmiljön är ju inte så och relationen mellan läraren och eleven, att 
eleven gör som jag säger, sitter ner och lär sig det här, utan det handlar ju om att jag hela 
tiden måste jobba med relationerna för att de ska göra dittan och dattan ibland. För det är 
ju inte bara för rons skull som man etablerar relationer i det här jobbet, utan vi har ju ett 

mål, att de ska få kunskap i sig”.  
– Informant 1  

Av denna anledning beskrivs det bland informanterna att det vore positivt att de som i sitt yrke är 

beroende av att ha en etablerad relation till eleverna inte behöver underteckna orosanmälningarna 

och att det vore fördelaktigt om skolans rutiner är organiserade på ett sådant vis att pedagogerna 

inte behöver underteckna en orosanmälan, utan att denna roll i stället tillfaller exempelvis skolledare 

eller representant från elevhälsoteamet. Nedan lyfts fyra citat från informanter med olika yrkesroller 

som beskriver vikten av att pedagogen inte undertecknar orosanmälningen:  

”Lärarna ska ju ändå ha att göra med den här familjen kanske tre år och det är ju inte roligt 
om relationen, då kan det ju ibland va bättre om man delat upp det så att läraren får vara 
den lite mer goda och rektorn får vara den onda, hemska, som gör orosanmälningar, fast 

visst informationen kommer ju ändå från läraren ofta ändå”  
– Informant 3  
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” Egentligen skulle jag vilja ha rutinen att det är [skolledaren] som står på alla 
[orosanmälningar] för att pedagogerna är ju ändå de som är närmast och den de måste ha 
kvar sitt samarbete med hemmet med /…/ det är ju A och O att man har goda relationer 

med vårdnadshavarna”  
– Informant 5 

”[Relationen] är jättejätteviktigt. Och just när det börjar vara så att det strular för någon 
elev så kan det vara det som är avgörande om de känner att de har en bra relation till 

läraren fast att de kanske varit borta ett par veckor. Att de har sån bra relation till läraren att 
de känner att det går bra att komma tillbaka och liksom hoppa på och fortsätta vara med 
även om man varit sporadiskt borta och så där /…/ och det är ju lite svårt om eleven vet 

att [läraren] har gjort en anmälan till soc.”  
– Informant 4 

”[…] och då kan jag nog tycka att det är ganska bra att det är en annan aktör som tar på sig 
den rollen, så kan man fortsätta försöka ha en bra relation med eleven. Men det är med det 
inte sagt att den måste bli dålig för att man gör en anmälan, men det kan ju va, det kan bli 

lite, uppstå en knepig situation”  
– Informant 1 

Att ens riskera att relationen försämras beskrivs väga tyngre än att den som har oron rent formellt 

skriver under orosanmälningen. Bland informanterna beskrivs det att det är pedagogerna som anses 

ha bäst kontakt med eleverna, då de träffar dem mest regelbundet. Av denna anledning kan en 

anmälan där pedagogen undertecknar upplevas som problematisk:   

”[Jag tycker], om man landar i ett beslut där att man ska göra en orosanmälan för att man 
har en massa uppgifter som pekar på att man borde göra det, att inte läraren ska stå som 

anmälare. För jag tror att ofta är det många lärare drar sig för att göra det för man vill inte 
tappa en bra kontakt med eleven. Så att rent formellt skulle det vara bättre om det stod 

rektorns namn eller studievägledare eller så”  
– Informant 4  

Rektorerna har minst elevkontakt, vilket beskrivs påverka anmälningsskyldigheten positivt då de ej 

behöver beakta elevrelationen på samma sätt som pedagogerna. En av skolledarna i denna 

undersökning, som gärna själv undertecknar orosanmälningar upplever det lättare att som 

skolledare stå för anmälan än en pedagog: 

”Nog är det lättare för mig [att underteckna en orosanmälan] eftersom jag inte är så nära knuten. 

Jag ska inte träffa de här vårdnadshavarna varje termin på utvecklingssamtal och föräldramöten 

och så”  

– Informant 5 

Även kuratorerna, som inte arbetar med eleverna på samma sätt uppger att de själva undertecknar 

sina orosanmälningar. Detta är något som beskrivs bero på att deras arbetsuppgifter inte kräver 

samma behov av att ha en elevrelation samt att deras utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet 

från socialtjänsten gör att de vet vad en orosanmälan innebär, hur den ska skrivas, hur socialtjänsten 

arbetar med den etcetera. Vidare lyfts att rutinen att den som känner oro även ska skriva under 

orosanmälan, oavsett personens yrkesroll, kan göra att personalen är mindre benägen att anmäla 

om de personligen behöver underteckna anmälan.  



  Elisabeth Dahlqvist-Krasowska 

24 (50) 

Att en orosanmälan kan försämra relationen mellan pedagog och elev eller vårdnadshavarna tros 

bero på att en anmälan förknippas med något negativt som vårdnadshavare eller elev. Det beskrivs 

att pedagoger kan vara rädda för att stöta sig med eleven eller vårdnadshavare och att detta gör att 

personalen tvekar inför att göra en orosanmälan. 

”En del lärare kan vara rädd för att på något sätt stöta sig med eleven, eller med 
vårdnadshavaren att det finns en rädsla, jag vet inte om det faller tillbaka på, du har sett 

Pippi Långstrump va? Barnavårdsnämnden och Prussiluskan som kommer och ser om du 
mår bra också tar du, ja. Så kan de tvinga dig att bo på barnhem /…/ Jag tror att det finns 

en rädsla ibland. […] Jag tror inte att lärarna tror det om socialtjänsten, men jag tror att 
lärare ibland tror att vårdnadshavare tror det och att man då är orolig för att, ja men tänk 
om jag har fel också gör jag något dumt som de tror ja. Sen, ja men det är väl liksom den 

synen.”  
– Informant 6 

Vidare lyfts det att synen på socialtjänsten påverkar anmälningsskyldigheten då en orosanmälan 

kan uppfattas som en pekpinne mot vårdnadshavare — att man inte duger eller har rätt 

föräldraförmåga. Informant 2 lyfter att socialtjänsten har en negativ klang som lever kvar sen långt 

tillbaka samt att ordet ”anmälan” i sig är ett negativt laddat ord:  

” ”[…] jag tror ju att det fortfarande tyvärr lever kvar litegrann, socialtjänstens negativa sen 
urminnes tider så där. Att socialtjänsten, att det har en negativ klang. Sen tänker jag också 
det här med anmälan, det ordet i sig på något vis är ju negativt, det är som att anmäla ett 

brott, men anmäla oro är ju något helt annat.  
– Informant 2 

5.2 Förmågan och möjligheten att upptäcka sådant som oroar beror 

på individuella och organisatoriska faktorer   
Förmågan och möjligheten att upptäcka sådant som kan föranleda en orosanmälan beskrivs bero 

på skolans organisering och vilken yrkesroll som innehas. Exempelvis beskrivs det att regelbundna 

möten inom ramen för skolornas organisering, där elevärenden diskuteras, är något som minimerar 

risken att elever faller mellan stolarna: 

”Vi har ju regelbundna träffar i arbetslaget och det är i princip en gång i veckan, och då 
pratar vi elever. Vid namn. Inom arbetslaget. Och så är det. Alltså, vi är väldigt, väldigt 

transparenta där och då kan det ju vara så, för då får man ju en samlad bild. /…/ Vi lämnar 
ingenting åt slumpen, varken om jag säger studiemässigt eller ja, måendemässigt. Och då 

kan det ju vara så att man har lagt märke till ett beteende eller så, som har förändrats hos en 
elev, eller någonting som gör att man, jag menar, den enskilde läraren kanske inte tänker så 
supermycket på det, men om man möts också visar det sig att ”så har jag också tänkt”, ”det 
har jag också tänkt”, då får man en väldigt samlad bild /…/ Men utifrån det som kommer 

fram då på våra träffar så går vi ju vidare givetvis. Allt dokumenteras och det är liksom 
ordning och reda där och det görs, det går direkt till elevhälsoteamet /…/ Jag tror att det 

är svårt i vårt arbetslag iallafall att som elev falla mellan stolarna. Så kan man säga, vi är som 
iglar” 

 – Informant 1  

Skolans organisering av personalstyrkan lyfts som en positiv åtgärd för att underlätta i 

anmälningsskyldigheten. En av skolorna har på förekommen anledning tillsatt trygghetsresurser 
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inom ramen för skolans organisering. Att trygghetsresurserna, vars syfte är att jobba 

relationsskapande med eleverna och därigenom skapa en tryggare skolmiljö, är en del av skolans 

organisering beskrivs påverka anmälningsproceduren på två olika sätt: 1. eftersom det finns fler 

personal ute i skolans korridorer kan detta leda till fler möjligheter att upptäcka sådant som kan 

anses oroväckande. 2. därutöver arbetar trygghetsresurserna förebyggande, vilket kan leda till att 

konflikter aldrig hinner eskalera, vilket innebär att slagsmål eller andra företeelser som hade 

inneburit att en orosanmälan görs inte sker.  

Informanternas möjlighet att upptäcka sådant som kan föranleda en anmälan beskrivs variera 

beroende på vilken yrkesroll de har. Pedagogerna träffar eleverna mest regelbundet i sin 

undervisning och är den grupp i denna undersökning som beskrivs ha störst möjlighet att upptäcka 

oroväckande förändringar i elevernas beteende, kuratorerna å andra sidan sitter ofta i längre, 

enskilda samtal med eleverna och har därigenom en annan möjlighet. Skolledarna har minst 

elevkontakt och beskrivs få kännedom om oro via annan skolpersonal. Personalens olika roller lyfts 

i nedanstående två citat:  

”[…] mycket av planeringstiden kan ju ätas upp av elevrelaterade saker, på det här sociala 
planet faktiskt, och det har ju förändrats över tid. Om jag säger när jag började mina första 
år på [skolan] så såg det helt annorlunda ut faktiskt än vad det gör idag. […] Och då var ju 
också läraryrket ett mer, ja, det var väldigt mycket fokuserat på lärandet och undervisning 
och lektionerna, och även om det är vår roll fortfarande, för vi har ju skolhälsoteamet som 
ska ta mjukvarufrågorna egentligen, men så känns det, det är ju vi som är med eleverna så 

att ofta är det ju till oss som det kanske först kommer och uppdagas och att man får syn på 
det.”  

– Informant 1 

”[…] jag tror att jag kanske gör, jag vet ju i och för sig inte om det är så, jag tror ju att jag 
gör fler orosannmälningar därför att jag har som en lite annan roll. Alltså oftast sitter jag ju 

själv med elever och det är klart, då sitter jag själv i en timme med elever och frågar lite 
mera djupa frågor så är det ju som att jag får ju fram kanske lite annan information än en 
lärare träffar ju eleverna främst i klassrummet där de är med en massa andra elever […] 

men jag tänker att det kan ibland komma fram lite mera i enskilda samtal.”  
– Informant 3 

Kuratorerna använder sig även av ett screening-instrument som utvecklats av kuratorerna inom 

kommunen. Screening-instrumentet består av ett frågeformulär som nya elever kuratorerna träffar 

får fylla i och berör frågor om elevens mående, vårdnadshavarnas alkoholvanor etcetera. Detta 

screening-material beskrivs leda till att fler orosanmälningar görs: 

”[…] lite såna här frågor så att man kan checka av lite områden på ett naturligt sätt för jag 
menar, oftast kanske inte, om man frågar alla som man träffar så det blir ju som inget 

konstigt också fångar man upp tror jag många som man ibland missar. Så av den 
anledningen tror jag att det kanske görs fler orosanmälningar än en lärare kanske, men sen 
är det såklart olika, det finns säkert vissa lärare som uppmärksammar jättemycket kanske 

medan andra inte gör det.”  
– Informant 3  

Pedagogernas ovilja att själv underteckna orosanmälan beskrivs bero på otrygghet – att man inte 

vet vad en orosanmälan innebär och att man är rädd att förstöra samarbetet med eleven eller 

elevens föräldrar. Samtidigt uppger en av kuratorerna att hen egentligen inte anser att det finns 
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någon nackdel om rektorerna rent formellt undertecknar orosanmälningarna som görs, men att 

hen önskade att pedagogerna kände sig nog trygga att själva kunna göra en orosanmälan. 

Kuratorerna i denna studie, vilka båda har socionomutbildning och erfarenhet av arbete inom 

socialtjänsten, uppger båda två att det är de själva som formulerar och undertecknar sina 

orosanmälningar. Det lyfts vidare att kuratorerna ofta får utgöra en länk mellan skola och 

socialtjänst samt en rådgörande funktion till övrig skolpersonal. Detta förklaras med att kuratorerna 

kan mer om socialtjänstens arbete utifrån både sin utbildning och sin erfarenhet. De medverkande 

pedagogerna har exempelvis aldrig själva vänt sig till socialtjänsten i ett ärende, utan använder 

elevhälsoteamet som rådgörande resurs i stället:  

”[…] man blir ju som en rådgivande funktion mycket, kanske ja men ”ska man orosanmäla 
det här” eller ”hur kan man skriva en orosanmälan”, jag hjälper ofta lärare att skriva 

orosanmälningar eftersom jag jobbat på socialtjänsten vet jag ju också hur de, hur det är 
smart att utforma en orosanmälan, dels för att det ska hända något i socialtjänsten, vad man 

ska trycka på, eftersom man kan lagstiftningen också”  
– Informant 3 

”Och många gånger så brukar vi som skriva tillsammans för då, ”ja men gu hur ska jag 
beskriva, vad vill de veta”, ”jo men de vill veta det här, och det här och det här, vad har du 
sett”, så då skriver vi som tillsammans själva formuleringen, sen vill de ju som ofta gå så det 

är rektorn som skriver på den”  
– Informant 2 

”Men i stort så är det ju så att ju var och en vuxen person på skolan har ju en 
anmälningsskyldighet och där kan jag väl tycka att vi som skolkuratorer har en ganska viktig 

roll att kanske påminna om den och informera vad är det som gäller och varför och jag 
tycker att vi ofta får vara en liksom en länk mellan skolan och socialtjänsten. /…/ Ja, dels 
för att vi kan mer om socialtjänstens arbete om jag ska vara så, och för oss här i [stad] så är 

det att alla vi har jobbat i socialtjänsten så man har liksom, inte bara att man kan utifrån 
utbildning och så, utan vi har jobbat där och vet liksom litegrann och har erfarenhet som vi 

kan beskriva”  
– Informant 2 

 

En av informanterna använder sig också av en egen, individuell arbetsmetod vilken går utanför de 

formella arbetsuppgifterna. Informanten har utformat digitala enkäter som eleverna får fylla i 

regelbundet. Enkätfrågorna berör sådant som klassrumsmiljön, studieron och individens mående. 

Genom enkäterna beskriver informanten att hen tror sig ha större möjlighet att upptäcka sådant 

som kan föranleda en orosanmälan än sina kollegor som inte använder sig av någon motsvarande 

metod. Informanten beskriver också att oroväckande signaler ibland även kan upptäckas genom 

uppgifter i skolan och att det kan komma fram detaljer om elevens mående och livssituation i skrift. 

Informanten beskriver att detta är något som hen sedan kan ta vidare, antingen genom samtal med 

eleven eller genom att ta det vidare till elevhälsoteamet.  

5.3 Beslut om orosanmälan är kontextbundet   
Beslut om orosanmälan beskrivs vara kontextbundet och beroende av vårdnadshavarens respons 

på den uttryckta oron. Informanterna lyfter att deras arbete med elever där oron går utöver 

skolfrågor i första hand försöker lösa frågan i samarbete med vårdnadshavare, innan socialtjänst 
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kopplas in. Informanterna beskriver att det är först när vårdnadshavarna inte anses kunna hantera 

situationen eller om det inte går att få till ett bra samarbete med vårdnadshavarna som en 

orosanmälan blir aktuell. 

”[…] jag tänker att jag kan ju bli orolig för ett barn om ett barn är deprimerad  […] eller 
uppvisar symtom på nedstämdhet men för det behöver det inte betyda att jag gör en 

orosanmälan på varje barn som säger att de är nedstämda utan då är det ju kanske att man, 
när man har barnets tillstånd, ringer upp och pratar med föräldrarna och beroende på den 
respons man får från hemmet […] – om man upplever att det är inom en adekvat respons 

[…] så kanske man blir mer orolig för ett barn efter man pratat med föräldrarna eller 
mindre orolig beroende på vad de säger. Om de säger ”jo men vi har sökt stöd och vi ska 
få den här hjälpen” […] Och om de söker adekvat hjälp för sitt barn så tänker jag att då 
kanske det är tillräckligt. Sen brukar man alltid följa upp och se hur går det för det här 

barnet, har hen fått hjälp från hälsocentralen kanske och så där. /…/ för varje fall är som 
unikt, det är ju väldigt mycket fingertoppskänsla att känna av […] det finns ju som ingen 

exakt att hålla sig vid, när ska du alltid göra orosanmälan och så”  
– Informant 3 

”Det börjar ju inte med att man direkt gör en orosanmälan utan det börjar oftast med att 
eleven kanske skolkar, också sen måste man ha möte med föräldrarna och så vidare. Och 
då brukar man få ganska bra indikationer på om det här är en vårdnadshavare som man 

kommer att kunna samarbeta på ett bra sätt med eller inte. De kanske inte ens dyker upp på 
det här mötet eller, och sen om man då märker eller tycker att det är någonting som inte 

stämmer, då har jag gjort en orosanmälan, en gång. Men övriga gånger då har det varit, då 
har det hjälpt att kontaktat hemmet och slussa till kurator och då har jag inte upplevt att det 

finns behov av att göra en orosanmälan utan då har man fått hjälp på ett annat sätt”  
– Informant 4 

”De gånger jag tidigare varit orolig har det […] varit samarbetsvilliga föräldrar som har tagit 
det vidare till hälsocentral och BUP och kurator och så vidare och återkopplar, då får man 
återkoppling också. Och då har jag inte känt att det känns nödvändigt med en orosanmälan 
för då är ju ändå hemmet fungerande, det finns en stödstruktur kring eleven som gör att en 

orosanmälan känns ju inte aktuell då” 
– Informant 4 

Genom att koppla in vårdnadshavarna i ett tidigt stadie, genom möten och telefonkontakt kan 

indikationer ges på om vårdnadshavarna är förmögna att själv ta kontakt med nödvändig instans 

för att få stöd. I de flesta fall beskrivs elevens situation ha hjälpts genom att kontakta hemmet 

och/eller slussa eleven vidare till kuratorn. Dessa gånger har det därför inte bedömts finnas något 

behov av att orosanmäla då hjälp funnits tillhands på andra sätt. Beslut att göra orosanmälan 

beskrivs ofta beror på vad oron grundar sig i. Om det exempelvis rör sig om en elevs egna drogbruk 

eller att eleven blir utsatt för sexuella övergrepp eller någon typ av våld görs alltid en orosanmälan. 

Kontextbundenheten beskrivs både kunna underlätta och försvåra att orosanmälan görs beroende 

på hur vårdnadshavarna beskriver situationen.  

5.4 Det systematiska, organiserade mötet underlättar… 

” […] jag tycker att det har blivit mer systematiskt. Det är liksom inte godtyckligt längre, 
utan det står i vårt program liksom, nu ska vi ha det här mötet också får var och en tänka 
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efter.”  
– Informant 1 

Gemensamt för de båda skolorna är att de har systematiska, regelbundna möten där elevärenden 

diskuteras, vilket upplevs minimera risken att elever faller mellan stolarna. Genom tydliga 

tillvägagångssätt – från det att pedagog upptäcker något, till att det lyfts bland kollegorna, och 

därefter tas vidare till elevhälsoteamet minimerar risken att någon elev förblir oupptäckt. Många av 

informanterna beskriver att de ofta tar stöd av sina kollegor när det uppstår oro kring en elev. Det 

lyfts att kollegialt stöd i första hand tas med kollegor i samma arbetslag, som också undervisar och 

känner eleven, då det underlättar att ha en gemensam bild av en elev tillsammans med kollegor. 

Kollegors stöd upplevs positivt, men inte som avgörande för beslutet att göra en orosanmälan:  

”[…] det skulle ju inte hindra mig att gå vidare till elevhälsan och till kuratorn och så där 
om jag själv känner något och ser någonting som någon annan inte ser” 

– Informant 1  

Även kuratorerna tar stöd av sina kollegor. En av kuratorerna beskriver att hen i första hand pratar 

med sina kuratorskollegor om det är så att hen överväger olika alternativ i en fråga, men att hen 

också tar stöd av socialtjänsten genom att ringa och samråda. Den andra kuratorn beskriver att hen 

utöver sina kuratorskollegor och socialtjänsten även kan vända sig till pedagogerna på skolan om 

det är så att kuratorn behöver en samlad helhetsbild över en viss elev.  

En skillnad mellan skolorna är att den ena skolan har månadsvisa elevhälsoteamsmöten där även 

pedagoger har möjlighet att medverka. Något motsvarande saknas på den andra skolan, vilket 

upplevs som negativt. En av informanterna beskriver att det finns ett samverkansbehov i hens 

skola och att elevhälsoteamet och lärarlaget hamnar ”långt ifrån varandra” när det inte finns 

rutinmässiga, gemensamma möten. Informanten beskriver ett behov av gemensam samrådstid 

mellan elevhälsoteamet och lärarlaget, men att pedagogerna är så pass belastade av sina lektions- 

och planeringstider att det är svårt att få till detta.  

5.5 …men det informella mötet vid kaffeautomaten är lika viktigt 

”[…]vi kanske tar en kaffe och pratar liten stund i personalrummet och den stunden är 
väldigt värdefull tycker vi för då kan man ja, man hinner byta ord om både lite privatliv 

kanske, men också om yrkesrelaterade frågor. Saker då som man kanske inte annars hinner 
ta sådär” 

– Informant 1 

” Det kan vara så, att de kommer in och bara har någon fundering eller det blir vid 
kaffeautomaten att man berättar”  

– Informant 3 

”[En vanlig arbetsdag är] ofta något möte, oftast inofficiella korta möten med kollegor över 
kaffekoppar på raster”  

– Informant 4 

Utöver det strukturerade, rutinmässiga mötet som sker regelbundet inom ramen för skolornas 

bestämmelser tycks en lika viktig form av möte förekomma – det informella mötet över en 

kaffekopp. Under dessa ”möten” beskrivs det av flera informanter att stunden kan användas för 
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att hinna diskutera sådant som det annars inte finns tid eller tillfälle för. I intervjuerna lyfts det att 

det i första hand är över dessa informella kaffe-möten som det tas stöd av kollegor om det finns 

oro för en elev. En av kuratorerna berättar att denna stund ofta utnyttjas av annan skolpersonal för 

att ta upp sina funderingar med kuratorn.  

5.6 Sekretesslagstiftningen försvårar anmälningsproceduren  

”Ibland känns det som att man gör en orosanmälan in i ett mörkt hål”  
– Informant 6 

Ovetskapen kring vad som händer efter att en orosanmälan skickats till socialtjänsten är något som 

upplevs som försvårande i anmälningsproceduren. Uppfattningen att samverkan mellan socialtjänst 

och skola försvåras av den hårda sekretesslagstiftningen är något som flera av informanterna delar. 

I nedanstående citat förklarar en av informanterna att det är problematiskt att som skola inte veta 

vad som sker efter att en orosanmälan gjorts och att sekretessen mellan skola och socialtjänst 

behöver förändras för att kunna möjliggöra samverkan:  

”Man vill ju som veta: ”får hen någon hjälp och på vilket sätt och ska jag fortsätta vara 
orolig eller kan jag som släppa det här nu för att någon annan har tagit över”. Så man vet ju 

inte, om jag gör en orosanmälan – händer det något direkt eller ligger den på någon 
sekreterares skrivbord i tre månader för att de har hög arbetsbelastning? Också måste jag 

under den tiden ändå fortsätta liksom ha någon slags ansvar. Eller kan jag med 
orosanmälan liksom bara skjuta ifrån mig och tänka ”nu, nu är ansvar hos soc”. Också vet 
jag inte om de har börjat med ärendet och de får inte ens säga om det har börjat jobba med 
ärendet så det är jätte, jaa, jag tycker det är för hård sekretess däremellan. Jag tänker att det 
måste gå att hitta nya formuleringar på vad som ska vara strikt sekretess och vad man ska få 
börja berätta om ändå. Bara en som sak som att säga till läraren att nu har vi börjat ta tag i 
det här ärendet, det finns en socialsekreterare som jobbar med, en handläggare jobbar med 

detta.” 
– Informant 4 

Att samverkan skulle underlättas med en mindre sträng sekretess lyfts av flera informanter. En av 

informanterna jämför socialtjänstsekretessen med erfarenheter av samverkan med skolans 

elevhälsoteam, där sekretessen mellan kurator och övrig skolpersonal inte är lika strikt vilket 

upplevs underlätta samverkan kring eleverna. Det lyfts vidare bland informanterna att det hade 

underlättat skolans arbete med orosanmälningar om pedagogerna visste effekten av deras 

anmälningar. Bristen på återkoppling från socialtjänsten och att inte veta vad oroanmälningen har 

lett till eller om socialtjänsten har utrett frågan beskrivs som negativt. Det lyfts även att okunskap 

från både skolans och socialtjänstens sida om vilka uppgifter som får delas med varandra försvårar 

samverkan.  

6. ANALYS 

Analysen kommer göras med bakgrund i de teorier som valts i syfte att tolka och förklara resultatet. 

Inledningsvis kan det konstateras att det finns en rad organisatoriska faktorer vilka den 

medverkande skolpersonalen i denna studie upplever påverkar deras anmälningsskyldighet. Hur 

informanterna resonerar kan förstås utifrån de organisationsteoretiska idéerna – hur skolorna är 
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organiserade påverkar skolpersonalens arbetssätt och anmälningsskyldighet, både försvårande och 

underlättande. Alvehus och Jensen (2020, s.12f) skriver att olika faktorer påverkar arbetssättet och 

beslut som tas inom ramen för organisationens verksamhet. Resultatet i denna studie indikerar att 

skolpersonalens arbetssätt rörande orosanmälningar i stora delar kan tolkas påverkas av de faktorer 

Alvehus och Jensen (2020, s.12f) nämner, speciellt samhället och organisationens struktur. I 

resultatet framkommer det att orosanmälningar kan försämra relationen mellan elev och pedagog 

till följd av den negativa syn som tros finnas på socialtjänsten bland vårdnadshavare. Utifrån de 

organisationsteoretiska idéerna om samhällets påverkan kan det konstateras att samhällsdiskursen 

kring socialtjänsten kan anses ha stort inflytande över skolpersonalens arbetssätt – till den grad att 

pedagogerna beskrivs dra sig inför att göra en orosanmälan om rutinen är strukturerad på ett sådant 

sätt att de själva måste underteckna orosanmälningen. Vidare finns det även organisatoriska 

strukturer vilka uppfattas påverka anmälningsskyldigheten positivt – exempelvis systematiska 

möten och en av skolornas tillsättning av trygghetsresurser. Detta visar att skolorna genom sitt val 

att struktur kan påverka skolpersonalens handlingsutrymme i linje med Lipskys (2010, s.14; 

Svensson 2019, s.16f) utsagor om att organisatoriska faktorer både kan begränsa och öka 

handlingsutrymmet. Att organisationen styrs av samspelet mellan människorna i organisationen 

(Alvehus & Jensen, 2020, s.23) syns tydligt i informanternas beskrivningar av samspelet mellan 

eleverna och pedagogerna och dess påverkan på anmälningsplikten. Det kan argumenteras för att 

”samspelet mellan människorna” endast borde innefatta den faktiska skolpersonalen som har 

inflytande över beslut som tas inom verksamheten och inte inkludera eleverna. Dock, eftersom 

eleverna beskrivs vara så pass centrala i informanternas arbetsutövande och har sådan tydlig 

påverkan på skolpersonalens anmälningsplikt vore det bristfälligt att inte inkludera dem i 

samspelsaspekten. Det framgår tydligt att det är just relationen till eleverna som anses vara 

huvudargumentet till att pedagogerna inte borde underteckna orosanmälningar.  

Organisationens mål kan, precis som Alvehus och Jensen (2020, s.23) beskriver det, krocka med 

samhällets målsättningar. Detta kan kopplas till att var och en som i en myndighet arbetar med 

barn har anmälningsskyldighet. Skolorna har egna målsättningar – att alla elever ska uppnå skolans 

kunskapsmål. En slitning mellan kunskapsmålen och anmälningsplikten kan därför ske när 

kunskapsmålen riskerar att äventyras till följd av att anmälningsplikten efterföljts. Vidare kan detta 

även kopplas till Lipskys (2010, s.14) handlingsutrymmesbegrepp som menar att faktorer såsom 

direktiv från högre instanser kan påverka handlingsutrymmet. Att skolpersonalen omfattas av 

anmälningsplikten innebär att deras eget handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter kan anses 

begränsas – genom att följa anmälningsplikten riskerar de elevernas skolgång. Med detta sagt är det 

inte meningen att antyda att skolpersonal inte bör vara anmälningsskyldiga – tvärtom indikerar 

resultatet att skolpersonal beskriver sig ha stora möjligheter till att fånga upp elever som far illa. 

Däremot bör det poängteras att en rutin där pedagogerna ej behöver riskera elevrelationen kan 

anses vara till barnets bästa – då pedagogen kan fortsätta arbeta med elevens skolgång i enlighet 

med artikel 28 i barnkonventionen, samtidigt som barnet kan fångas upp av socialtjänsten i enlighet 

med 14 kap. 1 § SoL.  

Resultatet indikerar att förmågan och möjligheten att upptäcka sådant som kan föranleda en 

orosanmälan upplevs bero på både organisatoriska och individuella faktorer, vilket antyder att både 

organisationen samt personalen inom den har goda möjligheter att påverka sitt eget 

handlingsutrymme. Lipsky (2010, s.14) skriver att handlingsutrymmet både styrs av organisationen 
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inom vilken den professionelle arbetar i, och även av den enskilda arbetaren. Detta återfinns i 

resultatet där det lyfts att regelbundna möten med hög transparens, där personalen delar sin bild 

av eleverna leder till att eventuell oro kan tas vidare till elevhälsoteamet, som därefter tar beslut 

kring eleven. Utifrån detta kan det konstateras att informanternas handlingsutrymme inte endast 

påverkats av den organisatoriska strukturen kring möten – utan även av att mötesstunden utnyttjas 

som en stund till att kommunicera kring eleverna. Att ha regelbundna möten är inte en försäkran 

att det kommer leda till att fler elever uppmärksammas utan det är just hur personalen använder 

sig av mötena som påverkar handlingsutrymmet positivt. Detta kan även kopplas till de två 

organisatoriska synsättet på kommunikation – kommunikation som överföring av budskap eller 

som delning av budskap (Heide et al., 2012, s.27). Utifrån informantens beskrivning kan personalen 

sägas använda kommunikation som delning av budskap – de delar med sig av sina enskilda 

perspektiv för att nå en gemensam förståelse kring eleverna. Detta kan appliceras på resultatet, där 

det lyfts att professionsöverskridande stöd tas i syfte att bilda sig en helhetsbild över specifika 

elever.   

Vidare kan det även konstateras att det informella mötet, som beskrivs vara en värdefull del av 

arbetsdagen kan anses komplettera den formella organiseringen likt Barnard (1938, s.122) beskriver 

det. Genom informella möten beskriver informanterna att de tar stöd av kollegor för att diskutera 

sådant som det annars inte finns tid för vilket kan tolkas som att de gått utanför de organisatoriska 

förutsättningarna och skapat egna sätt att utöka sitt handlingsutrymme på. Heide et al. (2012, s.23) 

skriver att kommunikation är essentiellt för organisationens sätt att fungera. Vikten av 

kommunikation är något som lyfts ur flera aspekter av informanterna, både gällande regelbundna 

möten, i kontakten med vårdnadshavarna samt i samverkan med socialtjänsten. Det är speciellt 

bristen på kommunikation, eller otillfredsställande kommunikation som anses besvärande – när 

vårdnadshavare inte ger adekvat respons på uttryckt oro och när socialtjänsten inte återkopplar 

efter gjord anmälan. Rutiner är väsentliga för organisationens förmåga att fungera men kan också 

vara till nackdel för organisationen om de är bristande eller i behov av förändring (Alvehus & 

Jensen, 2020, s.32ff). Resultatet i denna studie indikerar i linje med detta att vilka rutiner 

organisationen har upplevs påverka anmälningsproceduren. Detta kan anses öppna upp för en 

diskussion om hur skolorna bör organisera sig så att orosanmälningar blir gjorda utan att inskränka 

på andra viktiga delar i skolan. Vidare underlättar rutiner genomförandet av arbetsuppgifter 

(Alvehus & Jensen, 2020, s.32ff). I resultatet lyfts att tydliga tillvägagångssätt minimerar risken att 

elever faller mellan stolarna då personalen vet hur de ska gå tillväga när de upptäcker sådant som 

kan föranleda en orosanmälan.  

Det finns en rad faktorer vilka påverkar skolpersonalens handlingsutrymme. Det kan även 

konstateras att handlingsutrymmet inte ser likadant ut för alla informanter. För att tydligt illustrera 

informanternas handlingsutrymme har nedanstående figur (figur 1) skapats utifrån Lipskys (2010) 

teori om gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme samt tolkningar av informanternas beskrivningar 

av sina upplevelser. Värt att notera är att faktorerna till stora delar generellt sett kan anses samspela 

och att det finns fler faktorer utöver de nämnda som Lipsky menar påverkar handlingsutrymmet 

men att denna illustration baserats på empirin och därigenom är begränsad till detta. 
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Figuren illustrerar en ram inom vilken skolpersonal har handlingsutrymme att verka inom. 

Begreppen innanför ramen är faktorer som kan anses utöka handlingsutsutrymmet och illustreras 

av pilar för att påvisa hur de gör ramen större. Faktorerna utanför ramen är sådana faktorer som 

anses begränsa handlingsutrymmet och illustreras av pilar för att påvisa hur de verkar för att göra 

ramen mindre. Exempelvis kan kuratorernas utbildning och arbetslivserfarenhet från socialtjänsten 

anses utöka deras handlingsutrymme då detta gör att de har förståelse för bland annat 

socialtjänstlagstiftningen och vad en orosanmälan innebär. Kuratorerna använder sig också av 

screening-instrument vilket upplevs leda till att fler orosanmälningar görs. Kuratorernas 

handlingsutrymme kan med andra ord anses större än skolpersonal som inte har motsvarande 

erfarenhet och arbetsmetoder. Vidare kan den ena skolans handlingsutrymme anses större då de 

genom sin personalorganisering i form av trygghetsresurser kan uppmärksamma fler elever. 

Avslutningsvis kan det konstateras att flera av faktorerna står både innanför och utanför ramen, 

detta då de kan anses både ha möjlighet att öka och minska handlingsutrymmet, beroende på hur 

de används.  

Figur 1 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Denna avslutande del av studien har för avsikt att sammanfattande redogöra för studiens resultat i 

kronologisk ordning utefter de teman som funnits. Därefter följer en diskussion där resultatet 

diskuteras i relation till tidigare forskning, teori och metod samt vilka implikationer resultatet har 

för forskning och praktik inom socialt arbete.  

7.1 Summering 
Sammanfattningsvis har sex informanter som arbetar inom en grund- eller gymnasieskola 

intervjuats i syfte att undersöka skolpersonals erfarenheter och upplevelser kring hur 

organisatoriska faktorer påverkar handlingsutrymmet vid övervägande om orosanmälan ska göras. 

Informanterna har varit pedagoger, kuratorer samt skolledare. Frågeställningarna som besvarats är: 

hur upplever skolpersonal att organisatoriska faktorer påverkar deras plikt att anmäla oro till 

socialtjänsten? samt vilka aspekter av anmälningsproceduren upplever skolpersonal underlättar 

eller försvårar att orosanmälan görs? Genom en tematisk analys identifierades sex teman, vilka är: 

1. Elevrelationen tar skada av en orosanmälan, 2. Förmågan och möjligheten att upptäcka sådant 

som oroar beror på individuella och organisatoriska faktorer, 3. Beslut om orosanmälan är 

kontextbundet, 4. Det systematiska, organiserade mötet underlättar…, 5. …Men det informella 

mötet vid kaffeautomaten är lika viktigt samt 6. Sekretesslagstiftningen försvårar 

anmälningsproceduren 

En orosanmälan upplevs kunna skada relationen till eleven samt dess vårdnadshavare. Av denna 

anledning beskrivs det vara fördelaktigt om pedagogerna – som är beroende av att ha en positivt 

etablerad relation till eleverna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, inte behöver skriva under 

orosanmälningar. I stället bör denna roll tillfalla elevhälsoteamet eller rektor – som inte är lika nära 

anknutna till eleverna. En god relation upplevs behövas för att pedagogerna ska kunna motivera 

eleverna till fortsatt skolarbete samt för att eleverna ska nå skolans kunskapsmål. Att pedagogerna 

anses ha bäst relation till eleverna beskrivs bero på att det är de som spenderar mest tid med dem. 

Att en orosanmälan upplevs kunna skada relationen tros bero på att socialtjänsten och 

orosanmälningar förknippas med något negativt – som en pekpinne att vårdnadshavarna inte har 

tillräcklig föräldraförmåga.  

Förmågan och möjligheten att upptäcka sådant som kan föranleda en orosanmälan beror på 

individuella och organisatoriska faktorer. Organisatoriska faktorer som upplevs påverka 

anmälningsskyldigheten positivt är formella, regelbundna möten där elevärenden diskuteras samt 

personalorganisering som möjliggör att fånga upp fler elever eller förebygga incidenter som kan 

föranleda orosanmälningar. Vidare beskrivs informanternas möjlighet att upptäcka sådant som kan 

föranleda en orosanmälan variera beroende på yrkesroll. Pedagogerna träffar eleverna mest 

regelbundet och beskrivs ha störst möjlighet att upptäcka negativa förändringar i elevernas 

beteende och mående. Kuratorernas arbetsmetod gör att de genom längre, enskilda elevsamtal har 

annan möjlighet än övrig skolpersonal att få kännedom om sådant som kan kräva socialtjänstens 

ingripande. Kuratorerna använder sig även av ett kommunalt utvecklat screening-instrument vilket 

upplevs leda till att de gör fler orosanmälningar än annan skolpersonal. Kuratorernas 

arbetslivserfarenhet från socialtjänsten samt tidigare utbildning upplevs påverka 

anmälningsskyldigheten positivt. Kuratorernas tidigare bakgrund beskrivs orsaka att de får utgöra 
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en rådgörande funktion i skolan gällande orosanmälningar samt länken mellan skola och 

socialtjänst. Individuellt utvecklade arbetsmetoder beskrivs kunna leda till att fler elever upptäcks. 

Beslut om orosanmälan beskrivs vara kontextbundet och bero på vad oron grundar sig i samt hur 

vårdnadshavarna reagerar när skolpersonal uttrycker sin oro. Om vårdnadshavarna bedöms kunna 

hantera situationen på egen hand beskrivs det att en orosanmälan anses onödig. Det systematiska, 

organiserade mötet underlättar anmälningsplikten, men det informella mötet beskrivs vara lika 

viktigt. Informella möten, exempelvis under en kafferast används för att diskutera sådant som det 

annars inte finns tid eller tillfälle för. De formella mötena beskrivs utnyttjas för att ta stöd av 

kollegor. Vidare beskrivs det att sekretesslagstiftningen försvårar samverkan. Ovetskapen kring en 

orosanmälans effekt, om en utredning är inledd samt brist på återkoppling upplevs negativt och 

det hade underlättat skolornas arbete med orosanmälningar om personalen visste vad deras 

orosanmälningar ledde till. Avslutningsvis, för att kortfattat besvara frågeställning två har 

nedanstående tabell skapats för att tydligt illustrera detta (se figur 2). 

Figur 2 
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7.2 Relationen mellan resultat och tidigare forskning 

Denna studies resultat går i många avseenden i parallella spår som den tidigare forskningen. I en 

studie av Alvarezs et al. (2004, s.564f) fann man att många skolor föredrog att själva undersöka 

misstankarna innan en anmälan gjordes. Liknande resultat har funnits i denna studie, där 

informanter uppgett att det första steget när oro finns inte är att göra en orosanmälan, utan att de 

föredrar att i första hand kontakta vårdnadshavarna för att se om en adekvat stödstruktur redan 

finns inom barnets familj. Flera forskare (Forsner at al., 2020, s.604f; Alvarez et al., 2004, s.565f; 

Kvist et al., 2014, s.332ff) fann att anmälningstendensen påverkades av relationen med barnet och 

dess vårdnadshavare. I studierna fann man bland annat att arbetsalliansen med vårdnadshavaren 

ansågs så pass essentiell att den ofta värderades högre än att göra en orosanmälan.  Forsner et al. 

(2020, s.604f) fann även att avvägningen berodde på tidigare negativ erfarenhet av att relationen 

hade försämrats. Till skillnad från resultatet i Forsners et al. studie uppgav ingen i denna studie 

någon liknande negativ upplevelse utan menade i stället att de trodde att denna övervägning 

berodde på den negativa klang en orosanmälan har och att man inte vill stöta sig med 

vårdnadshavarna. Andra liknande resultat hittades dock i denna studie där informanterna uppgav 

att relationen till eleven och dess vårdnadshavare är väsentlig och kan skadas av en orosanmälan. 

Om yrkesrollen kräver en god relation är detta en faktor som upplevs försvåra att anmälan görs. 

Denna avvägning kan problematiseras – är det viktigast att en elev når sina kunskapsmål eller att 

ett eventuellt missförhållande tas itu med? I dessa fall kan det anses handla om att väga nyttan 

kontra risken. Om osäkerhet råder kring en elevs faktiska förhållande samt dess allvarsgrad, och 

om relationen bedöms försämras till den grad att eleven inte kommer nå sina kunskapsmål kan det 

diskuteras vilket alternativ som är i enlighet med barnets bästa. Oavsett kan det anses att detta inte 

är upp till skolpersonalen själv att bestämma, utan något för socialtjänsten att avgöra i sin utredning.  

I tidigare studier har tidigare erfarenhet av, och rädsla för negativa konsekvenser i stor utsträckning 

påverkat anmälningstendensen negativt. Forsner et al. (2020, s.604f, 609) fann att rädslan för 

negativa konsekvenser utgjorde det största hindret till att anmäla. Alvarez et al. (2004, s.565f, 572) 

och Kvist et al. (2014, s.334) fann i sin tur liknande resultat medan Sundell (1997, s.102) fann att 

rädsla för att vårdnadshavare ska flytta barnet till en annan skola gjorde att förskolepersonal avstod 

från att orosanmäla. I denna stund har informanterna inte uttryckt någon rädsla för att själv utsättas 

för hot eller negativa konsekvenser. Däremot har det funnits ett beaktande för att en orosanmälan 

kan försvåra motivationsarbetet – att få en elev att återkomma till skolan efter ett uppehåll etcetera.  

Enligt tidigare forskning har kunskapsläget påverkat anmälningstendensen. Okunskap i 

anmälningsproceduren eller tecken på missförhållande kan utgöra ett hinder till att anmäla 

(Vanderfaeilllie et al., 2018, s.368; Kvist et al., 2014, s.332ff). Resultatet i denna studie indikerar att 

utbildning och arbetslivserfarenhet kan öka den individuella personens handlingsutrymme. Bland 

informanterna uppges det att tidigare arbetslivserfarenhet har underlättat för dem i 

anmälningsproceduren. Samtidigt uppges det bland informanter som inte har samma 

arbetslivserfarenhet att det just är osäkerheten kring vad en orosanmälan leder till som utgör ett 

hinder.  

Rörande tidigare forskning om organisatoriska faktorers påverkan fann man att institutionella 

riktlinjer kunde leda till frustration inför anmälan och bristande kollegialt stöd kunde skapa 

osäkerhet kring om en orosanmälan skulle göras (Alvarez et al., 2004, s.564f). Även denna studie 
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har funnit liknande resultat där det uttryckts viss frustration kring riktlinjer som motverkar 

arbetsuppgifter eller andra målsättningar inom organisationen. Dock har det bland informanterna 

uppgetts att det inte är avgörande för dem om de har kollegialt stöd i fråga om en orosanmälan – 

om det är en orosanmälan som bedöms vara lämplig så anmäler de. Huruvida organisatoriska 

faktorer verkligen påverkar anmälningstendensen har forskningsstudierna varit oense om. Denna 

studies resultat indikerar att informanterna upplever att organisatoriska faktorer påverkar i flera 

olika avseenden. I en studie av Vanderfaillie et al. (2018, s.368f) indikerar resultatet att både 

skolornas och skolpersonalens egenskaper hade liten påverkan på anmälningstendensen. 

Vanderfaillie et al. ifrågasätter även hur effektivt formella riktlinjer rörande anmälningar av vanvård 

egentligen är. I kontrast till Vanderfaillies et al. studie indikerar denna studie att skolornas och 

personalens egenskaper visst upplevs påverka. Denna studie indikerar att individuella 

arbetsmetoder bland skolpersonalen kan öka möjligheterna att upptäcka olika missförhållanden. 

Exempelvis beskriver en av informanterna att hens egengjorda enkätundersökningar vilka mäter 

elevernas mående gör att hen tror att hen i större utsträckning än sina arbetskamrater kan upptäcka 

dåligt mående etcetera.   

Vidare upplevdes det i en av skolorna att bristen på professionsöverskridande möten mellan 

pedagogerna och elevhälsoteamet eventuellt påverkade anmälningsskyldigheten. Eftersom möten 

anses främja kollegial samverkan och leda till att fler elever uppmärksammas kan det tolkas som att 

brist på detta potentiellt kan, tvärtemot Vanderfailles et al. fynd, påverka anmälningsskyldigheten 

positivt. Vidare belägg för detta finns i det faktum att en av skolorna tillsatt trygghetsresurser inom 

ramen för sin organisering vilket upplevts påverka anmälningsskyldigheten. Detta motsäger 

Vanderfaillies et al. resultat om att skolornas organisering inte har någon påverkan. Om det inte 

hade haft någon påverkan såsom det påstås hade det troligtvis inte funnits en sådan tydlig 

distinktion i de undersökta skolorna med deras olika rutiner och organisering och hur de upplevs 

av informanterna.  

En negativ attityd gentemot socialtjänsten utgör ett hinder i anmälandet enligt Alvarez et al. (2004, 

s.566). Liknande resultat lyfter Kvist et al. (2014, s.335f) där det framkommer att brist på respons 

från socialtjänsten utgjorde ett hinder i anmälningsproceduren och att en god samverkan ansågs 

vara essentiell i avvägning om orosanmälan ska göras. Även Sundell (1997, s.98) lyfter liknande 

resultat, där ett större missnöje gentemot socialtjänsten delvis berodde på bristande återkoppling. 

Dessa forskningsresultat går i linje med denna studie som indikerar att informanterna upplever att 

den strikta sekretessen som orsakar den bristande återkopplingen är försvårande i 

anmälningsproceduren. Denna studie kan anses tillföra perspektivet på socialtjänsten som en 

negativ åtgärd och att detta inte endast berör de professionellas syn på socialtjänsten utan även 

vilken syn vårdnadshavarna uppfattas ha.  

Avseende faktorer som underlättar att anmälan sker har denna studie identifierar faktorer som tycks 

kunna underlätta anmälningsproceduren bland informanterna – regelbundna möten, kollegial 

samverkan samt vissa individuella egenskaper och arbetsmetoder. Tidigare forskning har dock varit 

mer fokuserad på faktorer som rör barnen, såsom typ av vanvård, demografiska egenskaper 

etcetera. I denna undersökning framkom dock att en av kuratorernas alltid anmäler om det rör sig 

om elevens egna drogbruk, sexuella övergrepp eller någon typ av våld.  Detta går i viss mån i linje 

med Sundells (1997) och Vanderfaeillies et al. (2018) studier som visar att typ av vanvård påverkar 

anmälningstendensen.  



  Elisabeth Dahlqvist-Krasowska 

37 (50) 

Forsner et al. (2020, s.604f, 609) skriver att informanter uppgett att deras beslut att anmäla eller 

inte anmäla lett till ihållande oro vilket bland annat påverkat dem emotionellt. Liknande resultat 

återfinns i viss mån i denna studie, där en av informanterna beskriver att hen gärna vill veta om 

hen ska behöva vara fortsatt orolig för en elev eller om hen kan släppa oron i vetskapen om att 

socialtjänsten tagit sig an ärendet. Informantens uttryckta oro kan ej kopplas till hens beslut att 

anmäla eller inte anmäla, men uppges under intervjun vara något som upplevs försvåra 

anmälningsplikten. 

I denna studie framgår det att kontakten med vårdnadshavarna upplevs påverka 

anmälngstendensen – om vårdnadshavarna ger adekvat respons på den professionelles uttrycka oro 

eller anses kunna hantera situationen på egen hand anses en orosanmälan inte vara nödvändig. Om 

vårdnadshavarna däremot inte anses ha tillräcklig föräldraförmåga för detta görs en orosanmälan. 

Svensson et al. (2015, s.501) fann att i de fall där det fanns oro för ett barns hälsa eller utveckling 

var kontakten med barnets vårdnadshavare ofta av dålig kvalitet. Resultatet från denna uppsats 

samt Svenssons et al. Studie (2015) indikerar att kontakten med vårdnadshavarnas kan vara en 

avgörande faktor vid bedömningar av om orosanmälan ska göras.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att denna studie i flera avseende är i linje med det som 

redan tidigare upptäckts, men att den även belyser anmälningspliktens dilemma ur andra perspektiv. 

Denna studies fokus har legat mycket på hur organisatoriska faktorer upplevs påverka 

skolpersonalens anmälningsplikt. Främst inom detta ämne har studien funnit andra resultat än den 

tidigare forskningen vilket indikerar att ämnet behöver undersökas vidare.  

7.3 Teoridiskussion 
Denna studies resultat har analyserats med hjälp av två teoretiska ramverk: organisationsteori samt 

Lipskys begrepp om handlingsutrymme. Valet av teori har påverkat uppsatsens uppläggning och 

analys såtillvida att intervjuguiden utformats utefter teoretiska utgångspunkter vilket påverkat det 

empiriska resultatet. Vidare har analysen kunnat belysa organisatoriska faktorer samt deras 

påverkan på skolpersonalens handlingsutrymme utifrån teorivalet. Att avgöra vad som skall klassas 

som en organisatorisk faktor har inte varit okomplicerat då organisationsteorin är en samling idéer 

och inte en fast, konkret tankemodell. Organisationsteorin har varit användbar för att analysera de 

organisatoriska faktorernas påverkan, men har samtidigt även varit svår att tillämpa i fråga om vad 

som skall klassas som organisatoriska faktorer och sådant som egentligen kanske beror på något 

annat. Detta kan tänkas ha lett till att olika faktorer antingen getts för mycket värde, eller missats 

helt. För att undvika detta har det transkriberade materialet lästs om flertalet gånger med specifikt 

de organisatoriska faktorerna i åtanke. Valet av teori har begränsat resultatet till att endast beröra 

teoretiskt relevanta faktorer. Detta har gjort att andra intressanta fynd fått utelämnas då de ej 

uppfyllt syftet med studien. Resultatet har indikerat att skolpersonalens anmälningsplikt påverkas 

av en rad faktorer, inte bara organisatoriska. Av denna anledning har valet av handlingsteori som 

teoretisk utgångspunkt varit användbar för att komplettera och belysa hur de olika faktorer 

påverkar informanternas anmälningsskyldighet och hur handlingsutrymmet kan skiljas sig åt mellan 

de olika professionerna inom organisationen.  
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7.4 Metoddiskussion 
Valet av metod har påverkat denna studies resultat. Valet av kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer har ansetts nödvändigt för att kunna undersöka skolpersonalens subjektiva upplevelser 

och erfarenheter. Intervjuerna genomfördes digitalt, via tjänsterna Zoom och Teams och hade en 

varierande tidslängd mellan 45 och 60 minuter. Att ha intervjuerna digitalt i stället för fysiskt har 

underlättat genomförandet av intervjuerna rent praktiskt. Däremot kan det tänkas att digitala 

intervjuer gör att kroppsspråk och andra viktiga icke verbala signaler går om intet, även fast 

webbkameran är påslagen. Under en av intervjuerna förekom det även störningar i 

internetuppkopplingen vilket ledde till att intervjun fick hållas över telefon i stället. Även fast 

samtalet spelades in förekom en del brus i samtalet vilket ledde till bortfall i det transkriberade 

materialet. Detta förekom dock inte i någon större utsträckning och ansågs inte påverka resultatet 

då det rörde sig om några enstaka ord eller meningar.  Det hade varit önskvärt att ha ett strategiskt 

och bredare urval för denna studie. Av tidsmässiga och praktiska skäl fick i stället ett 

bekvämlighetsurval tillämpas, vilket ledde till en mindre bredd bland informanterna. Detta har lett 

till en mindre variation bland urvalet vilket är en svaghet med denna undersökning. Däremot har 

informanter från två olika skolor, med helt olika rutiner intervjuats vilket är en styrka då uppsatsen 

genom detta kunnat belysa upplevelsen kring olika rutiners påverkan. Studiens överförbarhet kan 

anses vara en bedömningsfråga upp till läsaren att besvara. I syfte att göra denna studie så 

överförbar till andra miljöer har fylliga deskriptioner i största mån tillämpats i form av citat, 

förklaringar av kontexten samt tolkningar. Avslutningsvis kan uppsatsens trovärdighet ifrågasättas 

utifrån att denna uppsats skrivits av en enskild författare. Eftersom detta kan leda till att studiens 

resultat i större grad riskerar att färgas av författarens åsikter och perception har regelbundna möten 

hållits där varje avsnitt i uppsatsen genomgått granskning från kurskamrater samt handledare. 

Genom detta har eventuella subjektiva perspektiv kunnat fångas upp och hanteras.  

7.5 Implikationer för forskning och praktik inom socialt arbete  
Det kan konstateras att anmälningsplikten inte är så svart-vit som lagen formulerar den, utan är en 

komplex procedur där flera avvägningar behöver göras. Att oro för en elev finns innebär inte 

nödvändigtvis att en orosanmälan görs, eller att det anses nödvändigt. Resultatet i den här studien 

ger dock tydliga indikationer på att skolans organisering, men framför allt vilka rutiner som finns, 

upplevs påverka anmälningstendensen – oavsett om de finns formellt nedskrivna eller inte. Det 

tycks finns en slitning mellan vem som enligt rutinerna bör göra orosanmälningen och övriga 

arbetsuppgifter i skolorna. Speciellt en rutin där det är upp till var och en att anmäla krockar med 

skolans övriga mål. Med utgångspunkt i att relationen är så pass viktig som informanterna beskriver 

den och att en orosanmälan kan försämra relationen, kan det anses motsägelsefullt att å ena sidan 

hävda att det är pedagogerna som har bäst elevkontakt för att sedan bestämma att det ändå är 

pedagogerna som ska underteckna anmälan. Att i stället ha valfrihet kring vem som skall 

underteckna orosanmälningen rent formellt upplevs som positivt och fördelaktigt. Denna rutin 

tycks också göra att tvekan inte uppstår bland skolpersonalen att lyfta sådant som oroar en, då 

personalen vet att det inte är ett krav att själv underteckna anmälan. Det kan dock diskuteras om 

detta inte innebär att man frångår principen om att anmälningsskyldiga ej kan vara anonyma i en 

anmälan och vad detta skulle innebära rent juridiskt och praktiskt.  
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Det är av vikt att även lyfta frågan om varför det anses vara kontroversiellt att göra en orosanmälan. 

Informanterna uppger att relationen mellan pedagoger och elever är i behov av skydd. Att 

relationen anses kunna försämras tycks till stora delar bero på synen på socialtjänsten bland 

vårdnadshavarna. Det kan diskuteras varför synen på socialtjänsten är så pass negativ och om den 

går att förändra. Att hävda att det är tillräckligt att pedagogerna slipper underteckna 

orosanmälningarna kan anses vara att lösa frågan på mikronivå. I stället kan orosanmälningar ses 

ur ett större perspektiv – att synen på socialtjänsten behöver bli positiv så att pedagoger kan göra 

orosanmälningar utan att riskera relationen.  

Tidigare forskning pekar på att okunskap leder till att färre orosanmälningar görs bland 

professionella (Vanderfaeillie et al., 2018, s.368; Alvarez et al., 2004, s.563—567; Kvist et al. 2014, 

s.332ff; Sundell, 1997, s.98). Samtidigt visar denna undersökning att kuratorernas 

arbetslivserfarenhet och utbildning upplevs leda till fler orosanmälningar. Liknande parallell torde 

kunna dras till övriga samhället, varför det är av vikt att öka kunskapen om socialtjänstens arbete 

och vad en orosanmälan innebär – både bland skolpersonal och bland vårdnadshavare. Detta hade 

förslagsvis kunnat uppnås genom att socialtjänsten rent fysiskt kommer till skolan vid exempelvis 

arbetsplatsträffar eller på föräldramöten – för att öka kunskapen och minska stigmatiseringen av 

socialtjänsten och orosanmälningar. Sekretesslagstiftningen beskrivs återkommande besvärande 

för samverkan mellan skolan och socialtjänst. Det kan därför diskuteras om det inte bör väga tyngre 

att skolan och socialtjänsten ska kunna samverka i enskilda individers ärenden för att undvika att 

organisationerna arbetar mot varandra.  

Inom organisationsteorin beskrivs det att det är av vikt att den kunskap som personalen har 

tillgängliggörs för alla inom organisationen, så att organisationen inte fallerar i specifika personers 

frånvaro (Alvehus & Jensen, 2020, s.58) Denna risk kan anses finnas i skolorna, då kuratorernas 

kunskap gör att de både för utgöra en länk mellan socialtjänsten samt en rådgörande funktion till 

övrig skolpersonal. Resultatet indikerar att även annan skolpersonal hade gynnats av den kunskap 

kuratorerna har. Utifrån organisationsteorin bör kuratorernas kunskap med andra ord förmedlas 

vidare, så att anmälningsplikten inte fallerar i deras frånvaro.  

Det finns en tydlig kunskapslucka kring anmälandet av ett barns egna riskfulla och socialt 

nedbrytande beteende. Få eller inga studier tycks undersöka specifikt hur ett barns eget beteende 

(såsom en kriminell livsstil eller drogmissbruk) hanteras av skolpersonal eller professionella i 

allmänhet. Det vore av intresse att veta om detta beror på att det inte är meningsfullt att undersöka 

detta ur ett forskningsmässigt perspektiv, om det beror på metodologiska svårigheter eller om det 

har någon annan förklaring. Denna studie är som tidigare nämnt begränsad i sin utsträckning. Det 

vore därför av intresse att undersöka vidare flera av de resultat som denna studie indikerar. 

Exempelvis vore det av intresse att undersöka vidare hur organisatoriska faktorer påverkar, men 

då inte bara anmälningstendensen, utan även anmälningsfrekvensen på skolorna – görs det fler 

anmälningar med vissa rutiner eller beror det på något helt annat? Vidare indikerar resultatet att 

egenutvecklade arbetsmetoder såsom kuratorernas screening-instrument kan gynna 

anmälningsskyldigheten. Det vore därför av intresse att exempelvis undersöka om fler skolor 

använder sig av liknande arbetsmetoder och jämföra anmälningsfrekvensen med skolor som inte 

gör det.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 
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BILAGA 3: KODNINGSPROCESSEN, FÖRSTA KODNINGSSCHEMAT 

Bilaga 3 visar utdrag ur den allra första kodningen som gjordes.  

Bilaga 4 visar utdrag ur den sista kodningen som gjordes. 

För att enkelt kunna jämföra första och sista kodningen har samma citat valts ut som exempel.  

 

Utdrag ur första kodningsschemat: 

 

 

 



  Elisabeth Dahlqvist-Krasowska 

46 (50) 

BILAGA 4: KODNINGSPROCESSEN, SISTA KODNINGSSCHEMAT 

Bilaga 3 visar utdrag ur den allra första kodningen som gjordes.  

Bilaga 4 visar utdrag ur den sista kodningen som gjordes. 

För att enkelt kunna jämföra första och sista kodningen har samma citat valts ut som exempel.  

Utdrag ur sista kodningsschemat: 
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