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Forskning tyder på att det finns brister kring anmälningsskyldigheten då aktörer som är 

skyldiga att anmäla inte gör det i den utsträckning som de borde. Studien syftar till att 

undersöka hur skolkuratorer upplever samverkan med socialtjänsten gällande 

anmälningsskyldigheten samt hur kommunikationen med socialtjänsten upplevs fungera. 

Studien som vi har genomfört utgår ifrån en kvalitativ metod genom semistrukturerade 

intervjuer, vilka har genomförts i två olika kommuner. Studien har en hermeneutisk 

ansats då den syftar till att tolka skolkuratorernas upplevelse och bidra till ökad förståelse 

av det studerade området. För att analysera vårt resultat har vi använt oss av samverkan 

och kommunikations teori samt tidigare forskning kring området. Utifrån studiens 

resultat visar det sig att det finns en rädsla för att kuratorerna ska förvärra situationen för 

barnet om de gör en anmälan. Enligt lagen ska de anmäla så fort det finns en misstanke 

om att ett barn far illa, men där finns det fortfarande saker att jobba på. Studien visar på 

att det finns förutsättningar för en god samverkan mellan skolan och socialtjänsten. 

Dock finns det möjlighet till förbättringar kring både samverkan och kommunikation i 

form av mer gemensamma möten och digitaliserade orosanmälningar.   
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Abstract 

Title: We are stronger together – a study about school counselors view of cooperation 

with social services about the obligation to report  

Studies show that there are shortcomings around children in danger, as people who are 

obligated to report not report as much as they should. The study is intended to examine 

how school counselors experience the cooperation with social services regarding the 

obligation to report and how the communication with social services works. The study is 

based on qualitative method with semi-structured interviews, which were conducted in 

two municipalities. The study has used an analytical approach because the purpous is to 

interpret school counselors' experiences and contribute with increased understanding of 

the studing subjekt. To analyze the results we used cooperation and communication as a 

theoretical concept, and also previous research around the area. Based on the results of 

the study it turns out that there is a fear from the school counselers of aggravating the 

situation of the child if they make a report. According to the law, should they report as 

soon as there is any suspicion of a child in danger, but there is still room for 

improvements here that we can work with. The study demonstrates that there are good 

conditions for a good cooperation between the school and social services. It also shows 

that there is room for improvements for when it comes to the cooperation and 

communication in the form of more common meetings and digitized reports of concern 

for children. 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort Tack till alla skolkuratorer som tog sig tid till att ställa upp och 

delta i vår studie. Utan er hade det aldrig varit möjligt att genomföra denna uppsats. 

 

Vi vill även ge ett stort Tack till vår handledare Cecilia för ditt stöd och hur du handlett 

oss under hela uppsatsen, dina synpunkter och förslag på förbättringar har varit till stor 

hjälp för oss. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och stöttning, tillsammans har vi 

ansvarat för att samtliga delar i uppsatsen slutförts.  
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1. Inledning 

Under 2016 anmäldes totalt 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0-17 år. 11 400 

av anmälningarna gäller för barn i åldrarna 7-14 år. Utredning inleddes för 8 475 stycken 

av dessa anmälningar, för resterande 2 572 anmälningar vidtogs ingen vidare åtgärd. 

Statistik om misshandelsbrott mot barn visar att bara en liten del av alla misshandelsbrott 

anmäls, trots att vissa yrkesgrupper är skyldiga att anmäla om man misstänker att ett barn 

far illa (Brottsförebyggande rådet 2017). Misshandel av barn finns i alla sociala grupper, 

både i familjer med utländsk bakgrund och i svenska familjer lika väl som i storstäderna 

och på landet (Rädda Barnen 2009).  

 

Barn är en utsatt grupp i vårt samhälle just för att de själva inte ofta anmäler om de far 

illa. Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) är polisen den yrkesgrupp som gör flest 

anmälningar. Att uttala sig om hur många barn som far illa är svårt då definitionen av 

“att fara illa” inte är entydig, dock bekräftar socialstyrelsen att mörkertalet bland barn 

som far illa är stort. Mörkertalet är särskilt stort gällande brott mot små barn där brotten 

begås av familjemedlemmar. Undersökningar tyder på att två tredjedelar av alla 

misshandelsbrott samt mindre än hälften av alla sexuella övergrepp som sker kommer till 

sjukvårdens kännedom (Socialstyrelsen 2014).  

 

Begreppet “barn som far illa” används främst juridiskt och syftar till barn som utsätts för 

brister i omsorgen eller barn och ungdomar som skadar sig själva genom destruktivt 

beteende (Socialstyrelsen 2012). Barn kan oftast inte själva tillgodose sina behov och är 

därmed beroende av närstående i sin omgivning. Men när föräldrarna inte finns där eller 

när de brister i omvårdnaden kring barnet, vem finns där då? Det är då samhället och 

myndigheterna måste ta sitt ansvar, det är deras skyldighet att ingripa när ett barn far illa 

eller riskerar att fara illa (Rädda Barnen 2012). 

 

Anmälningsplikten regleras i socialtjänstlagen 14 kap 1§ och innebär att alla anställda 

inom verksamheter som rör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (SFS 

2001:453). Personer som arbetar med barn och unga spelar en viktig roll i den unges liv, 

dels gällande barns utveckling och välfärd dels i de fall där de handlar om att 

uppmärksamma barn som inte mår bra. Anmälningsplikten fyller därför en viktig 

funktion när det kommer till samhällets ambitioner att identifiera utsatta barn (Rädda 

Barnen 2012). 

 

Inom skolan finns “elevhälsan”, där bland annat skolkuratorer ingår. Elevhälsans roll 

handlar framförallt om att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att skapa 

goda miljöer för eleverna att utvecklas i. Det var först när den nya skollagen kom 2010 

som det blev lagstadgat att det ska finnas en kurator på varje skola (SFS 2010:800). 

Skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgifter består av insatser på flera olika nivåer, det 

inkluderar bland annat enskilda samtal med elever och föräldrar, vara ett stöd åt annan 



 

 2 

skolpersonal samt samverka med andra myndigheter. Skolkuratorn beskrivs som en 

självklar länk mellan skolan och socialtjänsten då kuratorns roll betonas som särskilt 

viktig i socialtjänstens förebyggande arbete (Backlund 2007). Vikten av en god relation 

mellan skola och socialtjänst samt behovet av att få stöd och konsultation från 

socialtjänsten lyfter Rädda Barnen (2012) fram i sin rapport. Brandt et al. (Se över) anser 

att kommunikation är den absolut viktigaste faktorn när det kommer till att uppnå en 

framgångsrik samverkan. Kommunikationen är en förutsättning för att lyckas skapa 

gemensamma synsätt, arbetssätt och tydliggöra roller (Brandt et al. 2007). Då skolan och 

socialtjänsten ständigt samverkar med varandra anser vi att det är intressant att 

undersöka hur kommunikationen upplevs fungera mellan dem.  

 

I vår studie har vi valt att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av 

samverkan med socialtjänsten gällande anmälningsplikten, samt deras upplevelser av 

kommunikationen med socialtjänsten då vi anser att det är ett viktigt ämne att belysa. 

Dessutom finns det inte så mycket tidigare forskning kring yrkesprofessionen 

skolkuratorer. Att forskning på kuratorer överlag och speciellt i Sverige är liten 

konstaterar t ex. Backlund (2007) i sin avhandling.  Då vi framöver kommer att jobba 

inom detta område tycker vi det är särskilt intressant att tillföra ny forskning kring 

skolkuratorers syn på samverkan mellan skola och socialtjänst, samt att studien kan ge 

oss goda kunskaper inför framtiden. Utöver det har vi egna erfarenheter från 

socialtjänsten sedan tidigare då vi båda haft praktik där och ansåg därför att det skulle 

vara intressant att se om det finns en annan syn på samverkan utifrån skolkuratorers 

perspektiv.  

1.1 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med studien är att utifrån skolkuratorers perspektiv undersöka hur samverkan 

mellan skola och socialtjänst fungerar gällande anmälningsskyldigheten samt hur 

kommunikationen med socialtjänsten upplevs.  

 

  Frågeställningar 

 Hur upplever skolkuratorn anmälningsskyldigheten? 

 Hur upplever skolkuratorn samverkan med socialtjänsten?  

 Vilka är skolkuratorns upplevelser av kommunikationen med socialtjänsten?  

1.2 Studiens relevans för det sociala arbetet 

Enligt Meeuwisse & Swärd (2006) bygger utgångspunkten för socialt arbete på vissa 

bestämda kriterier eller definitioner, det kan handla om olika typer av relationer, 

professionalism samt olika metoder och teorier som arbetet utgår utifrån. Socialt arbete 

kan definieras på många olika sätt men den definition som troligen är mest spridd 

världen över lyder:  
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“Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och 

frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende 

och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning” 

(Meeuwisse, Swärd 2006, s. 45) 

 

Denna definition omringar det arbete som görs i skolan med eleverna varje dag och kan 

därmed ses som studiens utgångspunkt i relation till det sociala arbetet. Enligt skollagen 

(SFS 2010: 800) ska skolans elevhälsoteam omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser för att stödja elevers utveckling inom både 

utveckling och hälsa. Varje profession inom elevhälsan ansvarar för att bidra med sin 

kompetens och för att samverka med andra professioner både inom skolan och de som 

framförallt verkar utanför t ex socialtjänsten (Socialstyrelsen 2016).   

 

Välfärdsstaten stöds av en rad kärnorganisationer som bidrar till att hålla ihop samhället. 

Organisationernas huvudsakliga arbetsuppgift är att på bästa möjliga sätt hjälpa individer 

som är i behov av stöd och hjälp samtidigt som de har samhällets intressen i åtanke. 

Skolan kan ses som en förändrande verksamhet där man strävar efter att utveckla 

människor. Tanken är att öka individens välbefinnande genom att personens 

förutsättningar förbättras (Johansson, Laanemets & Svensson 2008).  

 

Det finns en del riskfaktorer som kan bidra till att barn och unga utvecklar ett 

normbrytande beteende som i sin tur kan leda till att de blir lagöverträdare. Det kan vara 

bristande faktorer i hemmet, bristfällig skolmiljö eller anknytning till skolan som leder till 

hög frånvaro eller till ett socialt umgänge med normbrytande beteende (Berg, 

Gustafsson, Nilsson & Johansson Meinke 2016). Skolan har en central roll i ett barns liv 

både gällande lärande och utveckling men också för att skapa personlig trygghet under 

barnets uppväxt och inför framtiden (Skolverket 2011). Vid misstanke om att ett barn 

inte mår bra ska det enligt lag anmälas till socialtjänsten (SFS 2010:800) (SFS 2001:453) 

då socialnämnden i varje kommun tillsammans med andra samhällsorgan ska verka för 

att alla barn växer upp under goda och trygga förhållanden (SFS 2001:453)  

 

Med ovan beskrivning anser vi att studien är högst relevant för socialt arbete då 

samverkan mellan skola och socialtjänst är av stor betydelse när det handlar om att 

uppmärksamma barn som riskerar att fara illa i tid. När skolan gör orosanmälningar på 

barn som de misstänker inte mår bra ges socialtjänsten möjlighet att agera och vidta 

åtgärder innan det gått får långt.  

1.3 Studiens perspektiv  

Vår förhoppning är att studien ska bidra med kunskap som både skola och socialtjänst 

kan ha nytta av gällande samverkan. Studien ska ge en överblick av vad som fungerar bra 

i dagsläget och vad som kan förbättras, vilka möjligheter samt vilka svårigheter 

skolkuratorerna upplever av samverkan gällande anmälningsskyldigheten och 

kommunikationen. Myndigheterna skulle även kunna använda studien som grund för att 
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veta hur man kan arbeta vidare i samverkansprocessen samt för att veta vilka delar 

skolkuratorerna anser som viktiga för att underlätta arbetet mellan organisationerna.  

1.3.1 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vårt arbete i form av att bara intervjua skolkuratorer som arbetar 

inom kommunala grundskolor. Då vi vill undersöka skolans perspektiv på samverkan 

med socialtjänsten gällande anmälningsplikt och kommunikation kändes det som att 

skolkuratorer kunde ge oss betydelsefull information då de oftast är inblandade i de 

orosanmälningar som görs från skolan (Olsson 2017). Vi har också valt att avgränsa 

urvalet till skolkuratorer som arbetar med elever i årskurs 6-9 på grund av att vi inte 

tidigare stött på studier som gjorts om kuratorer som arbetar med denna målgrupp. 

Flertalet av de studier vi kommit i kontakt med handlar främst om personal som har 

hand om barn i de lägre åldrarna. Vi har även avgränsat studien genom att utföra 

undersökningen i två kommuner, en liten och en större kommun då de var mest 

lättillgängliga för oss. 

1.3.2 Förförståelse 

Författarnas förförståelse gällande samverkan mellan skola och socialtjänsten är baserat 

på erfarenheter vi har sedan praktiken vi gjorde inom socialtjänsten. Vi fick båda en 

uppfattning om att samverkan inte fungerar fullt ut och att de båda organisationerna inte 

var riktigt överens om hur arbetet dem emellan ska se ut. Det fanns även tydliga 

intentioner om att skolan inte anmälde i den utsträckning man bör vilket även 

Socialstyrelsen understryker i sin rapport (2012). Intresset för att undersöka ämnet mer 

djupgående väcktes i samband med praktiken men då med en tanke om att istället få 

skolans perspektiv på hur de upplever samverkan med socialtjänsten gällande 

anmälningsplikten samt hur kommunikationen fungerar. 

1.4 Disposition 

För att du som läsare ska få en överblick över studiens innehåll kommer här en kort 

redogörelse över studiens olika kapitel. I första kapitlet presenteras studiens inledning 

och problemformulering, syfte & frågeställningar samt hur ämnet är relaterat till socialt 

arbete. I andra kapitlet redogör vi för de ord och begrepp som är viktiga att känna till 

samt de lagar som är av betydelse för studien presenteras mer ingående. I tredje kapitlet 

presenteras tidigare forskning på området. Kapitel fyra redogör för dem teoretiska 

utgångspunkter vi valt, samverkansteori samt kommunikationsteori. Femte kapitlet är ett 

metodkapitel. I sjätte kapitlet redovisas resultat och analys som en integrerad text. I det 

sjunde kapitlet återfinns studiens metod- och slutdiskussion samt förslag på vidare 

forskning.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bestämmelser och lagtexter som finns till skydd för barn som 

far illa eller riskerar att göra det. Barnkonventionen är internationella bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn samt svenska lagar som är aktuella för studien. 

Avslutningsvis redogör vi för hur anmälningsprocessen går till, vad som händer och sker 

i varje steg när en orosanmälan ska göras.  

2.1 Barnkonventionen  

Barnkonventionen innebär att man ska sätta barnets bästa i första hand, oavsett barnets 

eller föräldrarnas ras, hudfärg, religion, kön, politiska eller annan ställning i övrigt. 

Konventionsstaterna skall säkerställa att barnet skyddas och vidta alla åtgärder för att 

tillförsäkra barnet en god omvårdnad för dess välfärd (Unicef 2018). 

 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barns rättigheter.  Barnkonventionen 

innehåller bestämmelser kring mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande 

internationellt avtal för de länder som valt att ansluta sig, barnkonventionen består av 54 

artiklar som alla är viktiga och utgör en helhet. Dock finns det fyra artiklar som alltid ska 

beaktas och som är grundläggande. 

 Att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

 Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

 Att alla barn ska ha rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

  Att alla barn ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

(Unicef 2018). 

2.2 Socialtjänstlagen 

I samband med barnavårdslagen 1924 infördes de första bestämmelserna om att 

samhället fick möjlighet att ingripa om ett barn misshandlades eller blev vanvårdat. Lagen 

förändrades successivt fram tills en ny barnavårdslag trädde i kraft år 1960. 

Socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) trädde i 

kraft i början på 1980- talet och är än idag aktuella (Socialstyrelsen 2004). Att hjälpa barn 

som far illa eller riskerar att fara illa när föräldrarnas omsorg brister har alltså pågått 

under väldigt lång tid.  

 

Enligt 5 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden i varje kommun arbeta för att 

barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Socialnämnden ska samverka med 

andra samhällsorgan såsom hälso- och sjukvården, skolan och polisen för att 

uppmärksamma och verka för att barn inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. Med 

barn avses i lagen alla individer upp till 18 år. Socialnämnden i varje kommun är skyldiga 

att agera om vårdnadshavarna inte själva kan tillgodose barnets grundläggande behov 

(SFS 2001:453).   
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2.3 Sekretesslagen  

Enligt 1 kap 3 § sekretesslagen är grundprincipen att sekretess råder mellan myndigheter 

men “sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller annan myndighet, 

om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 

verksamhet” 1 kap 5§ sekretesslagen (SFS 1980:100). Personal inom skolan ska som 

tidigare nämnt anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far illa (SFS 

2001:453). Socialtjänsten har däremot ingen skyldighet att återkoppla till skolan efter att 

en anmälan gjorts, dock finns det bestämmelser kring att socialtjänsten får lämna 

uppgifter till skolan angående ett barn som är under utredning. Detta eftersom den som 

ska lämna uppgifter om ett barn måste få veta vilket barn som utredningen gäller. Man 

bör söka efter samtycke innan man ger ut några uppgifter, om man däremot inte får 

samtycke från vårdnadshavare eller barnet kan uppgifterna i vissa fall lämnas ändå 

(Olsson 2017).  

2.4 Skollagen 

I skollagen regleras de rättigheter och skyldigheter som elever, personal och 

vårdnadshavare har, i lagen finns det även reglerat vilka krav som huvudmannen för 

verksamheten ska uppfylla. Skollagen är själva grunden för de regler som gäller kring 

utbildningsområdet, utöver lagen tillkommer förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 

Skolverket har även tagit fram juridisk vägledning som ett stöd för hur anställda inom 

skolverksamheterna ska planera sin dagliga verksamhet. Dock är det upp till varje 

kommun samt skola att tillsammans bestämma hur de vill arbeta (Skolverket 2015). 

Enligt skollagen ska skolan främja barns och elevers utveckling och lärande, den ska 

förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, den ska ta hänsyn till barns 

olikheter samt bidra med stöd och stimulans för barn och elever (SFS 2010:800). 

2.5 Anmälningsprocessen 

När man misstänker att ett barn far illa ska en orosanmälan i regel lämnas till 

socialtjänsten i den kommun som barnet bor i. En anmälan kan ske både muntligt och 

skriftligt men bör vara skriftlig från personer som har anmälningsskyldighet. Är man 

osäker på om misstankarna av barnet är av sådan karaktär att den behöver anmälas till 

socialtjänsten finns det möjlighet att rådfråga med en socialsekreterare utan att avslöja 

barnets identitet, man bör dock ha vetskap om att så fort barnets personuppgifter 

avslöjas kan det tas som en anmälan (Socialstyrelsen 2018). Alla som anges i 14 kap 1§ 

SoL har anmälningsskyldighet men oftast är det skolans rektor eller elevhälsoteam som 

gör den slutliga anmälan till socialtjänsten. Vid misstanke eller kännedom om att ett barn 

far illa i sin verksamhet kan anmälan inte göras anonymt, därför kan det vara fördelaktigt 

att anmälningarna sker av ledningen eller elevhälsan då övrig personal kan känna sig 

osäkra på vad och hur en anmälan ska göras samt att det kan bli känsligt i kommande 

möten med barnets föräldrar (Olsson 2017).  
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När socialtjänsten har mottagit en anmälan görs en omedelbar skyddsbedömning för att 

avgöra om barnet är i behov av akut skydd, därefter görs en förhandsbedömning för att 

bedöma om utredning behöver inledas eller inte. För att kunna utreda barnets situation 

behöver uppgifter och information inhämtas från den som gjort anmälan samt andra 

personer i barnets omgivning. Att ha ett gemensamt möte med skola, socialtjänst och 

föräldrar kan vara fördelaktigt för att alla ska få samma information och kunna arbeta 

mot en gemensam målbild. I de flesta fall går föräldrarna med på att ta emot insatser i 

form av samtal eller liknande men i vissa fall får man inget samtycke och då kan det bli 

problematiskt att hjälpa barnet. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och insatser enligt 

denna lag ges endast när samtycke finns. Det innebär att först när utredningen visar att 

det finns en påtaglig risk för barnet kan tvångslagstiftning i form av LVU bli aktuell. Med 

hjälp av LVU kan socialtjänsten även besluta om ett omedelbart omhändertagande om 

det skulle behövas (Olsson 2017). 

3. Tidigare forskning  

I avsnittet nedan presenteras tidigare forskning som knyter an till ämnet för studien. Vi 

anser att studier som berör samverkan mellan skola och socialtjänst är av betydelse samt 

studier kring skolkuratorers anmälningsskyldighet. Vi har främst utgått ifrån svenska 

rapporter och undersökningar men vi har även använt en internationell studie som 

beskriver viktiga faktorer kring samverkan samt en vetenskaplig artikel som tar upp olika 

anledningar till varför yrkesprofessioner med anmälningsskyldighet inte anmäler. En 

rapport från FoU som handlar om förhandsbedömningar i barnavårdsärenden 

presenteras nedan då den lyfter fram svårigheter kring lagstiftningar.  

 

De teman som avsnittet baseras på är: “Anmälningsskyldigheten”, ” Anmälan till 

socialtjänsten”, “Samverkan” och “Lagstiftningar”. 

3.1 Anmälningsskyldigheten 

Jill Bryant och Amy Milsom (2005) har studerat den amerikanska motsvarigheten till 

skolkuratorer, school councelors, i relation till anmälningsskyldigheten. Deras resultat visar 

att majoriteten av de fall som rör missförhållanden kring barn ofta anmäls av 

skolkuratorer. Trots det visar det sig att många skolkuratorer underlåter att anmäla. I 

USA säger lagstiftningen, precis som i Sverige att man ska anmäla missförhållanden så 

fort man har en misstanke om att ett barn far illa, det behövs alltså inga bevis. Enligt 

Bryant & Milsom (2005) studie visar resultatet att skolkuratorerna tycker det är enklare 

att anmäla när man har tydliga och yttre bevis på att barnet far illa, som exempelvis 

blåmärken. Skolkuratorerna föredrar att vara säkra på att ett barn far illa innan de gör en 

anmälan, och därför väntar de oftast med att anmäla till bevis finns (Bryant & Milsom 

2005).  

 

Alvarez, Kenny, Donohue & Crapin (2003) vetenskapliga artikel utgår ifrån en 

genomgång av tidigare forskning kring anledningar till varför personer med 
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anmälningsskyldighet inte anmäler. Författarna har samlat ett antal faktorer som anses 

kunna påverka benägenheten att anmäla. En faktor som Alvarez et al (2003) anser 

påverkar är rädslan för negativa konsekvenser för barnet när man gör en anmälan. Den 

som anmäler är rädd att anmälan kan orsaka mer skada för barnet och dennes familj. En 

annan faktor är att man är orolig att förstöra relationen mellan sig själv och barnet eller 

föräldrarna. Även en negativ syn på socialtjänsten kan påverka anmälningsgraden. Detta 

eftersom många yrkesgrupper med anmälningsskyldighet upplever dålig respons från 

socialtjänsten efter att en anmälan gjorts samt att man har bristande förtroende till dem. 

Detta är även något som (Sundell 1997) tar upp i sin studie Child-care personnel’s failure to 

report child maltreatment: some swedish evidence. Sundell (1997) lyfter fram tre olika förklaringar 

till varför antalet anmälningar inte är fler. Precis som Alvarez et al (2005) beskriver 

Sundell (1997) att brist på kunskap och förståelse kan leda till att man inte reagerar trots 

att det finns en oro. En annan förklaring anses vara att socialförvaltningen sorterar bort 

många anmälningar efter att de har gjort en utvärdering. Det kan enligt studien även 

handla om ett konsekvenstänkande hos personalen, där man överväger vilka 

konsekvenser som kan uppstå av en anmälan innan man beslutar att göra en 

orosanmälan (Sundell 1997). 

 

3.2 Anmälan till socialtjänsten 

Cocozzas avhandling studerar det totala antalet anmälningar som gjordes i Linköpings 

kommun under 1998, totalt gjordes 1 570 anmälningar. Många av dem anmälningar som 

kom in ledde till ”ingen vidare utredning” (41 %), anledningen till det var i 128 fall att 

barnet eller familjen redan var kända av socialförvaltningen. Polisen var den yrkesgrupp 

som gjort flest anmälningar (35 %), sedan var det skolan, BUP och barnhälsovård (33 

%). Studiens resultat visade på att en rad olika förändringar behöver ske för att bland 

annat kvalitetssäkra arbetet med orosanmälningar. En förändring innebär att anmälningar 

till socialtjänsten behöver göras på samma sätt i hela landet vilket kan möjliggöras med 

en nationell anmälningsblankett som alla kommuner använder sig av. En annan 

förändring innebär att mottagandet av de anmälningar som t ex skolpersonal skickar in 

ska kvalitetssäkras. Säkerheten för att personer som gör orosanmälningar får ett 

kvalitativt bemötande kan ökas med tydliga riktlinjer för hur en anmälan ska bedömas 

och vilka kontakter som ska kopplas till ärendet (Cocozza 2007).  

3.3 Samverkan  

Om samverkan mellan myndigheter har någon större inverkan för 

anmälningsskyldigheten har undersökts i olika studier, där resultaten blivit olika. 

Resultatet från Wiklunds (2006) studie visade att tydliga riktlinjer och kontinuerlig 

samverkan kan kopplas till en lägre andel anmälningar. Detta antas bero på att man aldrig 

gör de anmälningar som inte bedöms vara tillräckligt motiverande. I en nationell studie 

gällande barnsjuksköterskors tendens att anmäla visade dock motsatt resultat där 

anmälningarna istället ökade om det fanns en god samverkan med socialtjänsten. Detta 

eftersom de ansåg att om man känner tillit till varandra samt om man har utarbetade 

informationsvägar kan det bidra till att man gör en anmälan istället för att avstå. Det 
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framkommer även i studien att när en barnsjuksköterska i vissa fall vill samarbeta så blir 

de nekade på grund av sekretessen vilket upplevs som frustrerande då man gärna vill veta 

varför ett barn är under utredning (Lagerberg 2001).  

 

Akademikerförbundet SSR (2016) har gjort en undersökning där de kartlägger 

skolkuratorers arbetssituation, studien omfattar 631 intervjuer. Resultatet visar att 35 % 

av skolkuratorerna anser att samverkan med socialtjänsten försvåras av socialtjänstens 

höga personalomsättning. Resultatet visar även att tre av fyra skolkuratorer inte hinner 

med att arbeta förebyggande. Gapet mellan hur man arbetar förebyggande idag gentemot 

hur man önskar att arbeta upplever totalt 626 stycken är ganska stort eller stort 

(Akademikerförbundet 2016).   

3.4 Lagstiftningar och regelverk 

Rapporten som Gegner (2009) gjort kring förhandsbedömningar lyfter fram att det finns 

en stark oro för de barn som kommer till socialtjänstens kännedom och där 

socialtjänsten anser att det finns behov av stöd men föräldrarna tackar nej. Detta 

scenario verkar vara vanligt inom den sociala barnavården, dvs att barnets behov och 

barnets rätt till stöd inte kommer i första hand. Att få vårdnadshavarnas samtycke och 

inställning till stöd är avgörande för vilket stöd barnet/familjen får eller om barnet får 

hjälp överhuvudtaget. Tjänstemännen känner att det finns ett alldeles för stort glapp i 

lagstiftningen mellan frivillighet och tvångsvård (LVU) barnen hamnar i ett rättslöst läge 

där ingen yrkesprofession kan vidta några åtgärder medan föräldrarna får sin vilja 

igenom.  

4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens teoretiska ramar. Nedan presenteras 

två olika teoretiska perspektiv, samverkansteori samt kommunikationsteori. Studiens 

teoretiska ansats bygger på Danermark & Kullbergs och Lindbergs forskning kring 

samverkan. Utgångspunkten för kommunikationsteorin grundar sig på Nilsson och 

Waldemarssons samt Paynes teori kring kommunikation. 

4.1 Samverkansteori  

Danermark (2000) beskriver hur man kan urskilja tre centrala faktorer som påverkar 

samverkan mellan organisationer. Den första aspekten kallar han för kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer som handlar om att de yrkesverksamma inom organisationerna 

har olika utbildning, man ser därför problem på olika sätt och har därmed olika åsikter 

om hur problem bör hanteras. Formella- och informella regler är den andra faktorn som styr 

hur samverkansprocessen fungerar då lagstiftning, regler, anvisningar och avtal skiljer sig 

åt för de inblandade, sekretessen är ett exempel som kan problematisera. Den tredje 

faktorn beskrivs som den organisatoriska situationen, där man möter klienten utifrån olika 

verksamheter och olika positioner, vilket blir väldigt påtagligt i situationer där det handlar 
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om barn som far illa då samverkan sker mellan olika myndigheter. För att samverkan ska 

bli lyckosamt anser Danermark att dessa tre huvudfaktorer bör identifieras, lyftas fram 

och diskuteras.  

 

Vidare redogör Danermark & Kullberg (1999) för faktorer som hämmar och gynnar 

samverkan. Faktorer som försvårar samverkan kan till exempel vara otydligt formulerade 

mål som är svåra att konkretisera i praktiken, organisationsstrukturen skiljer sig mellan 

organisationerna, skillnader i kunskapsmönster och uppfattningar samt att etiska koder 

och praxis kan generera problem. Ibland upptäcker man att syftet med samverkan och 

deltagarnas uppfattningar skiljer sig åt på grund av de olika språkbruk som finns inom 

organisationerna, dock brukar det mynna ut i att man egentligen menar samma sak men 

att man uttryckt det på olika sätt. För att undvika missförstånd är det därför viktigt att 

samverkan stärks och gemensamt utvecklas (Lindberg 2009).  

 

Avsaknad av tillit och förtroende mellan de inblandade är också en vanlig orsak till att 

samverkan inte fungerar. För att bygga upp ett förtroende är kommunikationen en viktig 

faktor. Finns det ingen tidigare relation mellan personerna eller någon gemensam 

bakgrund till samverkan kan det ta lång tid innan man får det att fungera. Genom 

kommunikation och informationsutbyte kan man på ett lättare sätt hantera de otydliga 

och komplexa situationer som alltid uppstår i en samverkansprocess (Lindberg 2009).  

 

För att samverkan skall lyckas är faktorer såsom gemensamma utgångspunkter, 

referensramar och mål av stor betydelse. Det bör även finnas klarhet i frågor som rör 

regler, ansvar- och kostnadsfördelning (Danermark & Kullberg 1999). Förutsättningarna 

för en lyckad samverkan är också att varje deltagare har en vilja och förmåga att se 

problemet utifrån andras synvinkel, att man ser de olika professionerna som viktiga och 

att varje person kan bidra med unik kompetens. Med olika professioner och kvalitéer kan 

var och en fokusera på det man är bra på för att stärka samverkan mellan verksamheter, 

istället för att jobba mot varandra tar man istället hjälp av varandras erfarenheter och 

kunskaper. När man har byggt upp ett förtroende för varandra reduceras osäkerheten 

och missförstånden blir färre (Lindberg 2009).    

 

Alla samverkansprocesser är inte frivilliga utan för en del organisationer är det lagreglerat 

(Lindberg 2009), samverkan som sker kring ett barn som far illa finns reglerat i 29 kap 

13§ skollagen (SFS 2010:800), 5 kap 1a § socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 2§ hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt 6 kap 5§ polislagen (SFS 1984:387). Anledningen till 

samverkan är för att varken skolan eller socialtjänsten på egen hand kan få tillgång till de 

uppgifter man behöver för att klara sitt uppdrag. Det vill säga att skolan är skyldig att 

lämna information till socialtjänsten om man känner oro för ett barn (SFS 2001:453) 

medan socialtjänsten inte får kännedom om lika många barn som far illa utan skolans 

anmälningar. Det uppstår därför ett beroendeförhållande mellan myndigheterna och 

samverkan i dessa fall anses inte endast vara positiva utan kan även ses som 

problematiska och som “nödvändigt ont”(Lindberg 2009).  
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Organisationer styrs av olika regelverk som beskriver organisationens ansvarsområde. 

När olika organisationer ska samverka möts människor med olika grader av ansvar vilket 

kan leda till att det uppstår ojämlikhet mellan dem. Ojämlikheten kan skapa problem i 

samverkan då regelverket exempelvis kan ge några av de inblandade professionerna 

större makt över besluten. Det har ibland hävdats att lagstiftningar kan bidra till att 

försvåra samverkansprocessen men det menar Danermark (2000) i många fall beror på 

att den professionelle har för lite kunskap kring vad lagstiftningen tillåter och inte tillåter. 

Det kan även bero på att den professionelle inte vill förändra sitt egna arbetssätt eller 

rutiner och att det är därför samverkansprocessen hindras. Att sekretesslagen hindrar 

samverkan på det sätt som ofta framkommer menar Danermark sällan stämmer, istället 

anser han att man redan i planeringsstadiet i samverkansprojektet ska gå igenom vilken 

information man ska dela. Man ska även diskutera kring vilka hinder regelverket utgör 

när det kommer till att dela personlig information mellan professionerna (Danermark 

2000).  

 

”Då kommer man sannolikt att finna att hindren är betydligt färre än vad man ursprungligen trodde” 

(Danermark 2000, s 44).  

 

Vilka faktorer som egentligen är gynnsamma för samverkan menar Anell & Mattisson 

(2009) är svåra att definiera. I praktiken utmärks främjande faktorer av de faktorer som 

varit mindre lyckosamma. Detta medför ett kunskapsgap om vad som faktiskt bidrar till 

en lyckad samverkansprocess. Vidare menar författarna att det inte finns tillräckligt med 

forskning kring samverkan inom kommunsektorn utan det som finns behöver 

kompletteras med ytterligare forskning. Författarna påstår även att det råder frånvaro av 

teoretiskt förankrade studier som förhåller sig kritiskt till samverkan (Anell & Mattisson 

(2009). Trots Anells & Mattiassons resonemang om att faktorerna är svåra att identifiera 

anser vi att samverkansteorin är relevant och användbar för vår studie.  

4.2 Kommunikationsteoretiskt perspektiv 

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets “communicare” som betyder 

att någonting ska bli gemensamt. Det handlar om att vi människor både delar med oss av 

våra upplevelser, känslor och handlingar samt att vi tar emot dessa från andra människor. 

Anledningen till att vi har valt att ha med kommunikation som en teori i vår studie är för 

att begreppet är viktigt när det kommer till samspelet med andra människor (Payne 

2002). Backlund (2007) uppger att skolkuratorers huvudsakliga arbetsuppgifter är att ha 

enskilda samtal med elever och föräldrar, samt vara en länk mellan skolan och 

socialtjänsten för att bygga upp en bra samverkan. Vi anser därför att kommunikationen 

är en stor del av skolkuratorers dagliga arbete, kommunikationen är avgörande när man 

ska samverka med andra och hjälpa unga som att far illa. 

 

Det är språket och kommunikationen mellan människor som gör det möjligt för oss att 

möta varandra. Genom mötet med andra människor kan man skapa någon gemensamt, 

detta kräver att vi har kompetens att hantera vårt språk både psykiskt och socialt, det lär 
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vi oss redan som barn genom att observera andra. Kommunikationen mellan människor 

har blivit allt svårare med tiden, både privat och på arbetet eftersom vi är olika som 

individer. Vi har olika mål och förväntningar men även olika erfarenheter och bakgrund. 

Detta bidrar till att kommunikationsstörningar blir allt vanligare, desto mer beroende vi 

blir av andras arbetsinsatser desto mer konflikter uppstår. All kommunikation sker i olika 

kontexter, den första är en fysisk kontext som handlar om tid och plats. Nästa är 

psykologisk kontext som handlar om känslor, stress, förväntningar, den sociala kontexten 

innefattar identitet och relation. Sista kontexten är den kulturella som handlar om 

värderingar och attityder (Payne 2002).   

 

Enligt Malcolm Payne (2002) utgår kommunikationsteorin ifrån att våra handlingar är en 

reaktion på något vi fått information kring. Informationen kan vara fakta eller något som 

kan läras in genom exempelvis värderingar, känslor, minnen. Vi människor 

kommunicerar hela tiden och det sker mellan både individer, grupper och olika 

organisationer. När vi människor tar emot information så tolkar vi den och sedan görs en 

bedömning om vi anser att den är viktigt eller inte. Då vi anser att informationen är 

oviktig sorteras den bort, detta kallas selektiv perception. Om man inte anpassar en 

information utefter mottagaren kan informationen uppfattas felaktigt, därför är det av 

vikt att ha kunskap om mottagaren för att kunna göra den anpassningen. Det är vanligt 

att det uppstår problem i relationen mellan människor om det finns hinder i 

bearbetningen av informationen. Detta i sin tur kan leda till att mottagaren har svårt att 

skilja på relevant och orelevant information, samt att ge och förstå återkoppling.  

 

Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver att återkoppling är den information som 

skickas tillbaka till sändaren om mottagarens tolkningar på informationen. Genom att 

återkoppla till varandra så kan man upptäcka vilka följder som uppstår genom våra 

handlingar och kan därmed bidra till att man öka förståelsen för varandra. Men om 

återkopplingen sker på fel sätt eller om man inte återkopplar alls kan det leda till en 

defensiv och destruktiv kommunikation. 

Bristen på återkoppling gör att relationen sätts på prov och då kan det uppstå osäkerhet 

mellan personerna. Att ta emot återkoppling är inte något lätt, ännu svårare blir de om 

individen inte känner tillit eller ogillar personen som återkopplar, istället uppfattas det 

som anklagelser. Hur vi människor reagerar beror givetvis på hur stark relation man har 

och hur situationen ser ut, men att vi känner tillit för varandra är en viktig utgångspunkt 

för att kommunikationen ska fungera (Nilsson & Waldemarson 2007).  

 

Människor från olika kulturer kommunicerar på olika sätt och en svårighet med 

kommunikation är just begreppet etnocentrism. Begreppet innebär att man alltid ställer det 

egna i centrum, det man själv anser och resten döms ut som avvisande. Etnocentriskt 

synsätt handlar om att den egna kulturen är den bästa och den rätta vilket lätt kan leda till 

att personer från olika kulturer intar försvarsställning när man samspelar med varandra. 

Alla kulturer har även olika uppfattningar och värderingar kring vad som är kvinnligt och 

manligt. Under 2000-talet var en typisk kvinnoroll att man var mer känslosam och 

relations bunden, medan mansrollen var mer aktiv och inte så beroende av andra 

(Nilsson & Waldemarsson 2007). 
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Enligt Payne (2002) bildar nästan all kommunikation ett mönster, detta eftersom 

människor har olika förväntningar på hur kommunikationen ska se ut och hur andra ska 

bete sig. Kommunikationsmönster kan ofta ge uttryck för makt, dominans och 

underordning, då kan kommunikationsteorin hjälpa till att synliggöra orättvisor, 

ojämlikhet och förtryck. Människor som försöker kontrollera eller få makt i sina 

relationer är ett beteende som Payne (2002) beskriver som oönskat och man har inget att 

vinna genom negativt beteende. Kommunikation kan användas för att skapa kontroll i 

relationer, i en relation där personerna beter sig på likartat sätt kallas symmetrisk. 

Motsatsen till symmetrisk är komplementära relationer som innebär att man är ojämlika 

och varje individ bidrar till samspelet på olika sätt. De flesta relationer består av en 

kombination av både symmetriska och komplementära relationer (Payne 2002). 

 

För att lyckas skapa en god kommunikation är det viktigt att människor tydligt 

specificerar och konkretiserar innebörden med budskapet. Genom att fråga eller be om 

återkoppling för att avgöra om man har förstått varandra rätt, att ha en dialog är det 

viktiga. Kommunikationen förbättras även genom att människor tror på sig själva och 

känner tillit till den man samspelar med. Vikten med att ha en ömsesidig öppen dialog är 

stor, dialogen kan bidra till att problem kan lösas samt öppna upp för nya möjligheter 

och öka tilliten mellan varandra (Payne 2002). 

 

Vi anser att det kommunikationsteoretiska perspektivet kan bidra till att förstå hur 

skolkuratorer uppfattar kommunikationen och samspelet med socialtjänsten. 

Kommunikationen blir också viktig när det kommer till samspelet med kollegor, chefer, 

vårdnadshavare och socialtjänsten när skolkuratorer misstänker att ett barn far illa. En 

nackdel med perspektivet upplever vi kan vara att kommunikation är multidisciplinärt 

och kan användas för att förklara flera olika fenomen, på många olika områden. Det 

innebär att den ger en bred täckning för fenomenet, men dock inte någon djupare 

förståelse.  

 

5. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, vårt val av 

metod, hur urvalsprocessen gick till samt tillvägagångssättet vid datainsamling och 

intervjuprocessen. Fortsättningsvis beskriver vi hur materialet har analyserats samt vilka 

etiska överväganden vi tagit hänsyn till under arbetets gång.  

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Då vi vill undersöka skolkuratorers upplevelser tar studien sin utgångspunkt i idealismen 

som innebär att världen existerar beroende av åskådaren, därefter utgår studien ifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv. Det är viktigt för oss att försöka förstå och sätta oss in i våra 

respondenters upplevelser och erfarenheter, genom att se det utifrån deras perspektiv.  
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Hermeneutiken handlar om kopplingarna mellan delarna och helheten vilket innebär att 

man endast kan förstå helheten utifrån delarna samt att delen bara kan förstås utifrån 

helheten. Hermeneutiken handlar även delvis om olika metoder för tolkning och 

förståelse, dels en beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Tolkning handlar om 

att försöka förstå vad den andra personen säger och vad personen vill att man ska förstå. 

När det kommer till förståelse så handlar det om att man försöker sätta sig in i någon 

annans tankar och känslor för att förstå varför personen försöker säga just detta (Holm 

Ingermann 2013). I vår roll som intervjuare har vi försökt att ha ett öppet sinne och 

fokusera på respondenternas upplevelser samt ansträngt oss för att vara så objektiva som 

möjligt. Det är viktigt att man som forskare är medveten om sin egen förförståelse och 

sina egna värderingar och erfarenheter för att kunna se världen ur någon annans ögon, 

för att minska risken för feltolkning (Watt Boolsen 2007). 

  

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den så kallade “hermeneutiska cirkeln”. Den 

syftar till att tolkningen växer fram i en rund cirkulär rörelse där individens förförståelse 

och möten med nya idéer och erfarenheter möts, vilket i sin tur leder till en ny förståelse 

(Holm Ingermann 2013). Eftersom vi gick in med en förförståelse som utgick ifrån 

socialtjänsten syn på anmälningsskyldigheten var vi rädda att detta omedvetet skulle 

påverka våra intervjuer på något sätt. Att människor har olika fördomar eller 

föreställningar kring någonting går inte att ändra på, det bara är så. Men inom 

hermeneutiken är denna grundförutsättning en styrka istället för en svaghet. Den 

erfarenhet som vi människor har ger oss en insikt och en erfarenhetsgrund som sedan 

kan använda som utgångspunkt för att leva sig in andra människors upplevelser (Holm 

Ingermann 2016). Vi som forskare var medvetna om vår förförståelse men vi var också 

öppna för att ta emot den nya kunskapen från intervjuerna. Genom att vi hade tidigare 

kunskap kring ämnet anser vi att vi kunde få bredare och djupare förståelse för våra 

intervjupersoners upplevelser. 

 

I studien har vi valt att arbeta utifrån abduktion som förhållningssätt vilket innebär att vi 

som forskare konstant pendlat mellan den insamlade datan och redan känd teori och 

tidigare forskning. Jämförelser och tolkningar har gjorts i sökandet efter mönster och 

troliga förklaringar (Fejes & Thornberg 2015). Mer om hur vi använt oss av abduktion 

beskrivs i avsnitt 6.5.  

5.2 Val av metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. När syftet är att 

samla information kring någons erfarenheter och upplevelser, likt syftet i vår studie, är 

intervjuer en lämpligare metod att använda än en kvantitativ metod i form av till exempel 

frågeformulär. Personliga intervjuer har dessutom många fördelar, i jämförelse med till 

exempel en gruppintervju, såsom att det är enkelt att arrangera, det blir tydligt och lätt 

när man ska gå igenom och skriva ut materialet om samtalet bara involverat en deltagare 
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samt att de uppfattningar och åsikter som kommer fram under intervjun kommer från en 

och samma källa (Denscombe 2011). Dessa aspekter har vägts in i vårt val av metod.  

 

Som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer använts vid samtliga 

intervjuer (Denscombe 2011). Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att 

forskaren utgår från en intervjuguide med förutbestämda ämnen och frågor som man vill 

få besvarade. Som forskare är man dock flexibel med att ändra ordningsföljden på 

frågorna samt att informanten får större möjlighet till att utveckla sina svar och tala mer 

fritt. Fokus måste också läggas på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågorna 

samt vad hen upplever som viktigt vid förklaringar av olika händelser (Bryman 2011). 

För att få så utförliga svar som möjligt kändes det viktigt att informanterna fick förklara 

olika händelser och situationer utifrån deras perspektiv. Semistrukturerade intervjuer 

ansåg vi därför som mest lämpligt för vår studie, då informanterna har en större chans att 

få tala öppet om sina erfarenheter och upplevelser till skillnad från till exempel 

strukturerade intervjuer där forskaren har en mycket stark kontroll och inflytande över 

intervjusituationen (Denscombe 2011).  

 

Intervjuguiden vi arbetat fram (Bilaga 3) innehöll frågor som var uppdelade i specifika 

teman som skulle ge oss svar på våra frågeställningar (Bryman 2011). De teman vi utgick 

ifrån var “bakgrund”, “erfarenheter av anmälningsplikten”, ”samverkan mellan skola och 

socialtjänsten gällande anmälningsplikten” och “framtiden”. 

5.3 Urval 

Studiens forskningsfråga är avgörande för vilken grupp av människor man är intresserad 

av att intervjua (Ahrne & Eriksson- Zetterqvist 2015). Då våra frågeställningar grundar 

sig i skolkuratorers upplevelser av anmälningsskyldigheten och samverkan med 

socialtjänsten har ett målinriktat urval använts, vilket innebär att forskaren gör sitt urval 

utifrån personer som är relevanta för forskningsfrågan (Bryman 2011), som i denna 

studie riktas till skolkuratorer.   

Urvalet av skolor gjordes som ett bekvämlighetsurval, vi som forskare har begränsat med 

tid till vårt förfogande och valde därför två kommuner som var lättillgängliga och 

intresserade av att delta.  

 

I de flesta fall behövs tillstånd eller ett godkännande från ledningen inom organisationen 

man tänkt genomföra studien på, därför mailade vi till alla rektorer på alla kommunala 

högstadieskolor i dem två kommuner vi valt att vända oss till, sammanlagt fanns det 11 

högstadieskolor. På grund av nästintill obefintlig återkoppling från rektorerna kontaktade 

vi skolkuratorerna på respektive skola istället (Denscombe 2011). Skolkuratorer som 

målgrupp valdes ut då vi ansåg att de bör ha god kännedom om anmälningsplikten samt 

att de ofta är involverade i de orosanmälningar som görs i från skolan till socialtjänsten 

(Olsson 2017). Då studien avser samverkan mellan skola och socialtjänst skulle urvalet 

kunna representera personer från båda verksamheterna men då vi som tidigare nämnt har 

erfarenheter från socialtjänsten valde vi att enbart fokusera på skolans perspektiv i denna 
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studie och utesluta socialtjänsten helt. Under VFS: en på socialtjänsten fick vi en bild av 

hur de upplevde att samverkan med skolan fungerade, därför tyckte vi det kunde vara 

intressant att få en uppfattning om hur samverkan upplevs utifrån skolkuratorers 

perspektiv. Samtliga skolor i de båda kommunerna svarade på vår förfrågan om att delta 

men 3 skolor tackade nej pga. tidsbrist, resterande skolor är representerade i studien. 

5.4 Genomförande av intervjuer  

Inför de planerade intervjuerna gjordes en pilotintervju med en närstående som arbetar 

som skolkurator, dels för att känna på rollen som intervjuare men också för att se om 

frågorna vi tänkt ställa var enkla att förstå. Vi fick även en känsla av hur lång tid 

intervjuerna kommer att ta vilket gjorde att vi kändes oss väl förberedda inför 

kommande intervjuer.   

 

En av intervjuerna hölls i ett avskilt rum på kommunens bibliotek, resterande intervjuer 

utfördes på respektive skola där informanten arbetade. Främsta orsaken till det var för att 

det är viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg i situationen (Ahrne & 

Eriksson- Zetterqvist 2015) samt för att göra det så smidigt som möjligt för våra 

deltagare. Därför fick de välja plats för intervjun och vi anpassade oss efter deras 

önskemål. 

 

Vid varje intervju inledde vi mötet med att berätta lite om studiens syfte och bad dem 

läsa igenom vår samtyckesblankett (Bilaga 2) för att sedan skriva på den, vi frågade också 

om det var okej att vi spelade in intervjun (Denscombe 2011). Båda författarna var med 

på samtliga intervjuer, vi valde dock att hålla i hälften av intervjuerna var medan den 

andra var mer observerande och inflikade i vissa fall med kommentarer och följdfrågor. 

En av anledningarna till det var för att intervjun skulle bli så tydlig och bra som möjligt 

samt för att undvika att vi skulle ställa frågor i mun på varandra. Relationen mellan 

forskare och intervjuperson är dessutom maktinriktad då man som forskare tar sig rätten 

att ställa frågor och intervjupersonen sätts i en underlägsen position (Bryman 2011). Det 

maktperspektivet var något vi ville undvika eller åtminstone minska och var därför en av 

anledningarna till att vi turades om att hålla i intervjuerna. Alla intervjuer spelades in på 

mobilen för att sedan kunna transkriberas. Vid en inspelning får man med sig 

intervjupersonens egna ordval som kan vara av stor betydelse vid analysen, om man 

endast gör anteckningar för hand är det ofta vissa fraser och uttalanden som går 

förlorade (Bryman 2011). Samtliga intervjuer gjordes med kvinnor då det inte fanns några 

manliga skolkuratorer i de skolor som representeras i vår studie. Totalt gjordes 8 

intervjuer som varade i 30-60 minuter vardera.  

5.5 Analys 

Transkriberingen av samtliga 8 intervjuer resulterade i en stor mängd material. För att 

göra det hanterbart och kunna analysera materialet har vi använt oss av ”tematisk 

analys”, vilket Bryman (2011) beskriver som ett av de vanligaste sätten när det gäller 
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kvalitativ data. Vid genomläsning av det transkriberade materialet identifieras 

huvudteman och subteman som utgör grunden för studiens resultat (Bryman 2011).  

 

Vi började med att läsa igenom det transkriberade materialet flera gånger för att få en 

uppfattning om helheten. Det som ansågs relevant för studiens syfte och frågeställningar 

plockades ut och kodades i olika färger. Utifrån allt material kunde två huvudteman 

identifieras, ”anmälningsskyldighet och ”samverkan. Därefter har resultatet delats in i 

subteman som passar in under vardera huvudrubrik för att göra det mer lättläst. Att 

använda tematisk analys underlättade arbetet med att finna tydliga likheter, skillnader och 

mönster i det transkriberade materialet. I kapitel 8 redovisas resultatet tillsammans med 

de teorier och tidigare forskning som valts ut för studien.  

 

Det finns en risk att vi som forskare tar med oss vår egen förförståelse kring området in i 

analysarbetet, därför är det extra viktigt för oss att försöka hålla oss så självreflekterande 

som möjligt för att inte påverka studiens resultat. Med ett abduktivt förhållningssätt 

pendlade vi ständigt mellan teori och empiri för att förstå och förklara resultatet från våra 

intervjuer (Kvale & Brinkman 2014). På så sätt får vi en helhetsbild och en ökad 

förståelse över det studerade området.  

5.6 Etiska överväganden  

Etiska överväganden spelar en viktig roll för forskningens kvalité, genomförande samt 

för hur forskningens resultat kan användas på ett ansvarsfullt sätt. Som forskare har man 

ett särskilt ansvar gentemot de som medverkar i studien, man förväntas även göra sitt 

bästa för att få så hög kvalité som möjligt på sin forskning. De finns 4 grundläggande 

krav att ta hänsyn till, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017).  

 

Som forskare kan man inte förutsätta att folk i allmänhet vet vad forskning är och vad 

det innebär att delta i en studie. Det är därför viktigt att informera om syftet med studien 

samt upplysa om frivilligheten till att delta och att man har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst under tiden. Samtycke inhämtas från alla som deltar och det är för att man 

själv har rätt att bestämma om sin medverkan i forskningen (Wikström 2009). Gällande 

informationskravet skickades ett mail ut till varje respondent för att informera kring 

studiens syfte, samt vad deras medverkan innebar (Bilaga 1). På så sätt fick de möjlighet 

att själva bestämma om de ville delta i studien eller inte.  

 

Samtyckeskravet innebär att vi informerat informanten om att deltagandet är frivilligt, att 

man kan välja att hoppa av när som helst samt att man själv får välja vilka frågor man 

svarar på (Vetenskapsrådet 2017). Innan varje intervju påbörjades skrev både vi som 

författare och informanten på att man tagit del av informationen och var införstådd med 

vad sin medverkan i studien innebar. Vi använde oss inte av några påtryckningar för att 

deltagaren skulle känna sig tvingad till att medverka.  
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Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som tillförs i forskningen samt 

personuppgifter på deltagare ska hållas hemligt, det ska inte heller gå att identifiera 

personer som deltagit i studien av utomstående (Vetenskapsrådet 2017). 

Intervjupersonerna informerades om att ljudinspelningarna kommer att raderas när 

uppsatsen är färdig. De kommer även att benämnas med fiktiva namn både i studien men 

även i det transkriberade materialet. Vilka kommuner deltagarna representerar förblir 

också hemligt för att det inte ska gå att identifiera deltagarna.  

 

Personliga uppgifter som inhämtas för denna studie får inte användas till andra ändamål, 

det framgår av nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017), vi informerade våra informanter 

om att det som sägs endast kommer användas i uppsatsen syfte.  

  

Tystnadsplikt råder inom vissa yrkesverksamheter, skolan är en sådan verksamhet. Det 

innebär att personalen inte får delge uppgifter om elevers hälsa eller personliga 

förhållanden (Vetenskapsrådet 2017). Kuratorerna som deltar i vår studie arbetar i skolan 

vilket innebär att de har tystnadsplikt och sekretess. Trots att de inte delger uppgifter om 

en specifik elev till oss anser vi det viktigt att vara tydlig med hur uppgifterna vi får ta del 

av kommer att hanteras då det kan uppfattas som känsligt. 

  

Intervjuerna kan komma att beröra känsliga frågor och det är deltagarnas egna 

erfarenheter, tolkningar och upplevda situationer kring ämnet som vi får ta del av. Som 

forskare krävs det att man har en förmåga att visa förståelse som ett komplement till den 

kunskap man har om metod och etik, dels för att klara av att hantera oförutsägbara 

situationer som uppstår under en intervju men också för att man kanske inte har samma 

uppfattning om sammanhanget som intervjupersonen har (Wikström 2009). Då vi sedan 

tidigare endast har erfarenheter från socialtjänstens sida från praktiken är det viktigt att vi 

som forskare inte låter våra tidigare erfarenheter påverka studien, utan att vi ger vår fulla 

förståelse för hur intervjupersonerna beskriver situationen ur dennes perspektiv. 

5.7 Studiens tillförlitlighet  

I samhällsvetenskapliga studier används ofta begreppen validitet och reliabilitet för att 

bedöma tillförlitligheten i uppsatsen. Dock anses dessa kriterier vara svåra att applicera i 

kvalitativa studier, eftersom de fokuserar mer på mätningar som görs i kvantitativa 

studier. Kvalitativa studier är sällan mätbara och därför behövs andra kriterier för 

bedömningen av studiens tillförlitlighet (Bryman 2011). Därmed kommer tillförlitligheten 

i studien att bedömas med hjälp av begreppen överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och 

konfirmering. Studien genomförs genom kvalitativa intervjuer, vilket enligt Bryman 

(2011) ger en djupare bild av ämnet. Det ger därmed en mer fyllig och detaljerad 

beskrivning av det som undersöks. Utifrån respondenternas redogörelse får läsaren 

avgöra om studiens resultat kan överföras till andra miljöer och kontexter. Studiens 

trovärdighet ökar genom att vi erbjuder våra respondenter att ta del av resultat och analys 

innan publicering för att bekräfta att vi har tolkat materialet på rätt sätt (ibid). Vi har även 

följt de riktlinjer som beskrivs i kursens studiehandledning, vilket är samma som 
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examinatorn utgår ifrån (Högdin 2018), det menar Denscombe (2011) kan öka 

trovärdigheten. Bryman (2011) anser även att granskning av handledare, opponenter och 

examinator ökar studiens pålitlighet. Vi har försökt att tydligt presentera hur studien är 

genomförd så läsaren lätt kan se vilka metodval som gjort under studiens gång och varför 

de valen har gjorts, vilket Denscombe (2011) anser kan bidra till ökad pålitlighet. 

 

Att kunna konfirmera och styrka studiens resultat bygger på att vi inte låter våra egna 

värderingar eller teorier som vi valt påverka utförandet eller slutsatserna i vår 

undersökning (Bryman 2008). Under intervjuerna försökte vi upprätthålla en neutral 

position och undvek att ställa ledande frågor, även vid analysering av resultat 

eftersträvades en objektiv ställning. Dock är vi medvetna om att vi till viss del kan ha 

påverkat studien, eftersom kvalitativ data alltid är en skapelse av en tolkningsprocess 

(Denscombe 2011). Studiens trovärdighet är inte lätt att bedöma med hjälp av ovan 

beskrivning, då det i princip är omöjligt att kopiera en social inramning. Möjligheten att 

man lyckas samla ihop samma mängd respondenter med liknande inramning i en social 

miljö som inte har förändrats är väldigt liten (Denscombe 2011).  

6. Resultat & Analys  

I detta kapitel redovisas resultat och analys i en integrerad text. Resultatet är från de 8 

intervjuer vi haft med skolkuratorer som arbetar på högstadieskolor. Resultatet är 

uppdelat i olika teman som var utmärkande i den tematiska analysen som gjorts (se 

metodkapitel). Först kommer en kort presentation av respondenterna, därefter är 

avsnittet uppdelat i två huvudteman: Anmälningsskyldighet och samverkan, dessa följs 

sedan av en rad underteman som är av betydelse för studiens syfte.  

6.1 Beskrivning av respondenter 

Skolkuratorerna benämns med fiktiva namn Alma, Berit, Caroline, Diana, Erika, Fanny, 

Gerd och Hanna. 1 av respondenterna arbetar i den ena kommunen och resterande 7 i 

den andra. Samtliga skolkuratorer har högskoleutbildningar inom socionom, 

beteendevetare, pedagogik och socialt arbete. Hur länge respondenterna arbetat som 

kuratorer skilde sig åt, en kurator har arbetat i mindre än ett år, en i 1,5 år, en har arbetat 

i 4 år, två personer i 5 år, två har arbetat som kurator i 10 år och den som arbetat längst 

som kurator har gjort det från och till under 21 år.  

6.2 Anmälningsskyldighet 

Nedan presenteras resultatet av hur skolkuratorerna upplever anmälningsskyldigheten 

samt deras upplevelser av att göra orosanmälningar.  
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6.2.1 Information och rutiner kring anmälningsskyldigheten 

Alla skolkuratorer bekräftar att de har god kunskap kring informationen om vilka 

skyldigheter de har gällande anmälningsskyldigheten. Huruvida de fått den kunskapen ser 

olika ut beroende på vilken skola de arbetar på. På två skolor uppgavs det att de fick 

information om anmälningsskyldigheten när de började jobba som skolkurator medan 

resterande sex uppgav att de inte fått någon information alls. De menar att man själv har 

fått lära sig eller söka upp den informationen om det har behövts. Enligt Payne (2002) 

utgår kommunikationsteorin ifrån att våra handlingar är en reaktion på information vi 

har fått, exempelvis fakta. Om det inte finns någon tydlig information kring 

anmälningsskyldigheten kan det leda till att fel eller svårigheter uppstår. Ett exempel var 

då en skolkurator var osäker på när hon skulle informera föräldrarna och i vilka fall hon 

inte skulle det, då kunde det bli fel. Det är viktigt att tydliggöra att man inte ska prata 

med föräldrarna när det rör en anmälan kring våld eller sexuella övergrepp. Det 

framkommer även att de gör på olika sätt när det kommer till anmälningar just för att det 

inte finns tydlig information kring hur en anmälan görs. Payne (2002) uppger att det 

viktigt att ha en ömsesidig och öppen dialog med varandra där man kommer överens om 

vad som gäller, då kan man öppna upp för nya möjligheter samt öka tilliten för varandra. 

Lagen säger att redan vid minsta oro så ska en anmälan göras, men om skolkuratorerna 

skulle följa lagen rakt av skulle de orosanmäla hela tiden, uppger Fanny.  

 

“Jag vet ju att skolan anmäler alldeles för lite till socialtjänsten om man ska följa lagen rakt av, och där 

står de ju att när man känner oro, asså de räcker i princip att man känner oro för ett barn men sen vet 

vi ju också hur verkligheten är att om vi skickat in en anmälan om att vi känner oro, ja då händer de 

ingenting. Då blir det ett dilemma att skolan anmäler för lite och socialtjänsten utreder för lite och då 

har vi massa barn som ramlar emellan där.” (Skolkurator Fanny) 

 

Ovan scenario kan kopplas ihop med det som Sundell (1997) tar upp i sin studie kring att 

socialförvaltningen sållar bort anmälningar som inte anses tillräckligt motiverande. 

Därmed avstår kuratorerna från att anmäla för att inte som Alvarez et al (2005) uttrycker 

det riskera att förlora relationen till eleven eller förälder. 

 

Tre av skolkuratorerna uppger att de har rutiner kring hur man ska går tillväga när en 

orosanmälan görs. Skolkuratorn Hanna berättar att deras skola har upprättat egna rutiner 

som ligger i deras handlingsplan, där står det i vilken ordning allt ska ske på ett tydligt 

sätt. De övriga fem skolkuratorerna anser att det aldrig är fel att ha tydliga rutiner för att 

få mer struktur i arbetet. Dock framkommer det att många av skolkuratorerna är så vana 

och trygga i sitt arbete och därför påverkas de inte utav att det inte finns rutiner på 

arbetsplatsen. Sundell (1997) menar att bristande kunskap kan leda till att man inte 

anmäler i den mån man borde. Då skolkuratorerna upplever sig trygga i sitt arbete samt 

att vissa av skolorna har tydliga rutiner kan man hindra att anmälningar inte görs. 
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6.2.2 Skolkuratorernas syn på sekretessen  

Att man som skolkurator är rädd att skada sin relation till eleven genom att bryta sin 

sekretess gentemot eleven var alla överens om kunde vara jobbigt, men också 

nödvändigt.  

 

”Man ska bryta all sekretess tänker jag när man känner oro för ett barn, så den tänker jag inte på, det 

är väl mer hur man ska berätta för eleven” (Skolkurator Caroline) 

 

Alla skolkuratorer var tydliga med att innan de påbörjar ett samtal med en elev, så 

förklarar de att de har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, så om de känner oro för 

eleven måste de gå vidare med den informationen. Lindberg (2009) beskriver att den som 

överskrider organisationens gräns och tar initiativ till att samverka med en annan 

organisation ska motivera anledningen för sin klient, gärna med faktiska orsaker och vad 

man vill uppnå genom att gå vidare med ärendet. I kuratorernas fall ses samverkan med 

socialtjänsten som nödvändig, det är påtvingat utifrån lagstiftning. Ett flertal av 

skolkuratorerna har varit med om att efter de har gjort en anmälan slutar eleven att prata 

med dem, det händer även att föräldern sagt till sitt barn att den inte får gå till kuratorn 

mer. Bryant & Milsom (2005) menar att skolkuratorer ofta vill ha någon form av bevis 

som bekräftar att barnet far illa innan man gör en anmälan. Vilket ofta kan grunda sig i 

att man är rädd att förstöra sin relation till barnet eller föräldrarna, som kan leda till 

negativa konsekvenser för barnet (Alvarez, Kenny, Donohue & Crapin 2003). 

Skolkurator Erika uppger att i vissa situationer väntar man lite längre innan en 

orosanmälan görs just för att hinna skapa sig en bredare bild av situationen samt för att 

hinna skapa en relation till eleven. Det har hänt att det i slutändan ändå har lett till en 

orosanmälan och att man har kunnat ana oro på vägen, men att det troligtvis ändå inte 

hade lett till utredning om man anmält i ett tidigare skede. Detta kan även kopplas till 

Wiklund (2006) studie som tar upp att man i vissa fall avstår från att göra anmälningar 

som inte bedöms vara tillräckliga då man vet att det inte kommer leda till utredning. Att 

många anmälningar inte är tillräckliga för utredning kan man se i resultatet från Cocozzas 

(2007) avhandling då 41 % av alla anmälningar på det studerade området inte ledde till 

någon utredning alls. På en av högstadieskolorna går skolkuratorn ut i alla klasser och 

informerar om tystnadsplikt och anmälningsskyldigheten för att eleverna ska veta varför 

man går vidare med information.  

 

“Det handlar ju inte om att sätta dit någon utan det handlar om att rädda eller hjälpa” (Skolkurator 

Gerd).  

 

Detta är även något Lindberg (2009) håller med om, hon menar att den främsta 

anledningen till att kuratorer är noga med att berätta för eleverna varför man måste 

anmäla till socialtjänsten är för att barnen inte ska falla mellan stolarna. Här blir 

samverkan mellan skola och socialtjänsten väldigt viktig för annars blir det svårt för 

socialtjänsten att få kännedom om barn som far illa eller som riskerar att fara illa. 
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6.2.3 Tillvägagångssätt och upplevelser av att anmäla 

Upptäcker skolkuratorn att ett barn far illa framkom det att alla kuratorerna antingen 

ringde mottagningsenheten på socialtjänsten för att rådfråga eller pratar med rektorn och 

kollegor. Många gånger diskuterar de även ett ärende i skolans elevhälsoteam. När en 

anmälan behöver göras akut så sker det antingen direkt via telefon med socialtjänsten 

eller så skriver de en anmälan och skickar in direkt. För att uppnå en god kommunikation 

menar Payne (2002) att det är viktigt att man är tydlig och konkret när man samtalar med 

andra. Detta kan göras genom att be om att få återkoppling för att se att man har förstått 

varandra, det viktigaste är att ha en dialog (Payne 2002). Hur skolkuratorerna gör en 

orosanmälan ser väldigt olika ut från skola till skola, några använde sig av egendesignade 

blanketter som faxas till socialtjänsten eller digitala blanketter och två skolor använde sig 

av vanlig post. Skolkurator Berit anser att de digitala blanketterna kan bidra till att 

kontakten med socialtjänsten blir mindre och upplever att det blir mer anonymt. Enligt 

Lindeberg (2009) är kommunikation mellan varandra avgörande för att kunna bygga upp 

ett förtroende för varandra. Det var lättare förr när man hade mer telefonkontakt med 

socialtjänsten anser skolkurator Berit. Det är när man kommunicerar och utbyter 

information med varandra som det blir lättare att hantera komplexa situationer som kan 

uppstå i en samverkansprocess (Lindberg 2009). Två av skolorna ingick i ett pilotprojekt 

som innebär att de ingår i ett försök av en digitaliserad orosanmälan. Anmälan görs då 

via internet som går direkt till socialtjänsten och därefter kan de följa med i hela 

processen, genom att se om det har inletts en utredning eller inte, samt vem som 

handlägger ärendet. Genom en bra återkoppling mellan skolan och socialtjänsten kan de 

upptäcka vad följderna blir av de handlingar som görs och det kan sedan bidra till att de 

får ökad förståelse för varandra (Nilsson & Waldemarsson 2007). De två skolkuratorer 

som ingår i projektet är mycket nöjda med systemet och anser att det fungerar bättre än 

det som de tidigare använt. Skolkuratorn Fanny uppger att det nya systemet har 

underlättat arbetet mycket och att syftet är att alla skolor ska använda det framöver, 

istället för att alla skolor gör sina egna orosanmälningar. Skolkurator Erika som inte är 

med i projektet säger: 

 

”Jag vill ändå lyfta det här med de nya internetanmälningarna, de skolor som har det säger att det är 

jättebra där kan man följa om det har inletts utredning eller inte och plus att man också se vem som 

hanterar den om man vill ringa och tillföra någonting, det blir lättare”  

Samtliga skolkuratorer upplever att de är involverade när det kommer till 

orosanmälningar i samråd med skolsköterska, specialpedagog samt rektor. De är också 

alla överens om att de känner sig trygga i sin roll med att göra anmälningar till 

socialtjänsten samt att alla skolorna har som rutin att det är rektorn som skriver under 

alla orosanmälningar. Däremot är det några skolkuratorer som upplever att bedömningen 

kring vad som är bäst för eleven kan vara svårt i vissa fall, ska man försöka gå via 

föräldrarna eller kan det straffa eleven om de får veta vad eleven sagt. Att som förälder ta 

emot återkoppling från skolan är inte alltid lätt, det kan ofta upplevas som anklagelser. 

Hur människor reagerar beror ofta på hur stark relation man har samt hur situationen ser 

ut (Nilsson & Waldemarsson 2007). Därmed kan bedömning kring att ta kontakt eller 

inte vara svårt då man som kurator inte vill riskera att förvärra situationen mellan barnet 
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och föräldrarna (Alvarez et al 2005). Om en orosanmälan grundar sig i fysisk eller psykisk 

misshandel, uppger skolkurator Gerd att de inte behöver kontakta föräldrarna, men om 

oron handlar om något annat pratar man alltid med dem först.  

6.3 Samverkan  

Nedan presenteras studiens resultat som beskriver skolkuratorernas upplevelser av 

samverkan med socialtjänsten samt hur kommunikationen mellan de båda 

verksamheterna upplevs fungera.  

6.3.1 Möjligheter och svårigheter med samverkan  

För att samverkan ska fungera är det viktigt med en stabil grund att stå på och att 

ledningen är överens om hur arbetet ska se ut, menar kuratorn Diana. Det är viktigt att 

verksamheterna tillsammans tar fram gemensamma utgångspunkter och referensramar, 

att alla strävar efter samma mål och att ledningen är samordnade anser Danermark & 

Kullberg (1999). Om samverkan stärks och utvecklas tillsammans minskar även 

missförstånden (Lindberg 2009).  En skolkurator anser att det viktigt med ett tätt 

samarbete samt att man vågar lita på varandras arbete och professioner för att öka 

möjligheterna till en god samverkan. Desto mer man jobbar ihop desto bättre fungerar 

det och tilliten och förtroendet för varandra byggs upp.  

   

“Dom vill ju ha en samverkan med oss och vi med dom, desto mer vi jobbar med dom desto bättre blir 

det ju såklart” (Skolkurator Gerd). 

  

Samtliga kuratorer är enade om att samverkan med socialtjänsten både är viktig och 

nödvändig. Man är väl medveten om hur viktigt det är att samspela med andra 

verksamheter som ska bidra till barnets bästa, vilket kan beskrivas som ett motargument 

till begreppet etnocentrism som innebär att man föredrar sin egna verksamhet och sitt 

egna arbetssätt och avvisar sådant man inte tycker är viktigt (Nilsson & Waldemarsson 

2007).   

 

Under de senaste året har kuratorerna som är med i projektet om digitaliserade 

orosanmälningar sett en märkbar positiv förändring medan resterande inte upplever 

någon vidare skillnad. Däremot upplever kurator Hanna att socialtjänsten söker mer 

samarbete med dem i skolan nu än vad man gjort tidigare. En svensk studie visar att 

anmälningarna till socialtjänsten ökar vid god samverkan mellan verksamheterna. Om det 

finns tydligt utarbetade informationsvägar och stark tillit till varandra ökar chanserna till 

att personen gör en anmälan istället för att avstå (Lagerberg 2001). Resultaten kan 

kopplas till kuratorerna som är med i projektet om digitalisering, det senaste året har de 

märkt av en positiv förändring då kommunikationsvägarna framförallt har förbättrats.  

 

En av kuratorerna anser att hög personalomsättning inom socialtjänsten är något som 

försvårar samverkan då de gång på gång behöver lära känna ny personal vilket också 

medför att det tar längre tid innan man får arbetet mellan varandra att fungera. 
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Resultaten från SSR:s undersökning (2016) styrker kuratorns resonemang, då 35 % av 

kuratorerna i SSR:s undersökning ansåg att den höga personalomsättningen hindrar 

samverkan.  

 

Lagerberg (2001) och Lindberg (2009) beskriver i sina studier hur viktigt det är att känna 

tillit till varandra, de menar att förutsättningarna för en god samverkan ökar genom tillit 

och utarbetade kommunikationsvägar. Kuratorns upplevelser av ständig personalrotation 

inom socialtjänsten kan därmed göra det svårare att få en fungerande samverkan. 

Ytterligare svårighet som framkommer kan vara när de inte får samtycke från föräldrarna 

att delge information, då har inte socialtjänsten och skolan rätt att prata sinsemellan 

vilket kan försvåra samverkan kring ett enskilt ärende. 

  

När vi frågade kuratorerna om de anser att de har god kännedom om hur socialtjänsten 

arbetar gällande anmälningar som kommer in, var svaren spridda. Några ansåg att de 

hade god kunskap, mestadels för att man tidigare arbetat inom socialtjänsten medan 

andra inte alls visste hur det fungerade. För de hade det därför varit intressant att se 

arbetet utifrån deras perspektiv för att lättare förstå hur de gör sina bedömningar och hur 

arbetet går till. En av Danermarks tre centrala punkter som han menar har stor inverkan 

på samverkan är kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer som innebär att personer 

som arbetar inom olika verksamheter hanterar problem på olika sätt. Med god kännedom 

om varandras arbeten och hur det fungerar kan riskerna för missförstånd och frustration 

minska (Danermark 2000). Hade alla kuratorer haft god vetskap om hur socialtjänsten 

hanterar orosanmälningar som kommer in kanske man även hade haft en annan 

förståelse för när det inte inleds någon utredning till exempel.  

 

“Det är lätt att ha åsikter och synpunkter när du inte vet. Jag försöker ju bara själv förstå varför det 

brister ibland i den här kontakten och förklara det som att det är hög belastning på socialsekreterarna 

men det hade varit intressant att se det från det perspektivet, absolut” (Skolkurator Alma). 

 

Om man har haft en relation och gemensam bakgrund sedan tidigare menar Lindberg 

(2009) att det kan vara lättare att få samverkan att fungera. Då finns det redan kunskap 

om varandra och man vet hur de ”på andra sidan” arbetar, vilket kan jämföras med de 

skolkuratorer som tidigare har arbetat inom socialtjänsten och därför möjligtvis har mer 

förståelse för hur socialtjänsten arbetar. 

6.3.2 När samverkan fungerar bra respektive dåligt  

En av de centrala faktorerna Danermark (2000) belyser för att samverkan ska lyckas är 

den organisatoriska situationen, vilket han beskriver som en samverkansform där 

professioner från olika verksamheter och positioner möts för att samverka kring en klient 

(Danermark 2000). Den typ av samverkan som tas upp under samtliga intervjuer och 

som alla tycker fungerar bäst är SIP (samordnad individuell plan)- möten. Till ett SIP- 

möte kallas alla berörda parter i ett enskilt ärende såsom socialtjänst, skola, 

vårdnadshavare och hälso- och sjukvård, vilket ofta är BUP (barn & ungdomspsykiatri) i 

dessa sammanhang. Kurator Alma beskriver att ett sådant samverkansmöte är väl 
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uppstyrt, alla får komma till tals och bestämmer vem som är ansvarig för vad och när det 

ska vara gjort. Samtycke inhämtas också för att de olika verksamheterna ska få utbyta 

information med varandra. Sekretessen kan vara problematisk i en samverkansprocess 

menar Danermark (2000) men eftersom man inhämtat samtycke inför ett SIP- möte kan 

sekretessen läggas åt sidan vilket gör det enklare för alla berörda parter att samverkan 

med varandra. 

  

“... vi har ju samverkan där vi har till exempel SIP- möten, då träffar vi både socialtjänst, skola, 

vårdnadshavare och BUP, barnet är inte alltid med det beror på fallet och då kan man lägga sekretessen 

åt sidan, då får vi lyfta det som kan gynna barnet och familjen och de gillar jag jätte jätte mycket“ 

(Skolkurator Gerd). 

  

Två gånger i månaden träffas alla kuratorer i respektive kommun för att ha handledning 

ihop samt bolla tankar, idéer och annat som är av intresse. Den senaste tiden har dessa 

möten blivit allt mer strukturerade och givande uppger flera kuratorer. En av 

anledningarna till det är att socialtjänsten kommer på vissa träffar för att uppdatera 

skolkuratorerna om hur läget ser ut, förändringar som sker inom deras verksamhet och 

annan information som är viktig för dem att ta del av. Danermark (2000) lyfter fram att 

faktorer såsom skillnader i organisationsstrukturen, kunskapsskillnader och etiska koder 

kan försvåra samverkan. Utifrån vad kuratorerna berättar om deras träffar skulle de, med 

tanke på Danermarks beskrivning, istället undanröja en hel del problem som kan uppstå i 

samverkan med olika organisationer. I övrigt framkommer det att samverkan fungerar 

bra i de ärenden där man har tät kontakt, särskilt i de fall som är komplicerade för att 

eleven ska få stöttning från alla olika håll. 

  

När samverkan fungerar mindre bra uppger flertalet kuratorer att det framförallt handlar 

om dålig kommunikation. Antingen får de ingen återkoppling i ärendet och vet inte hur 

de ska arbeta vidare med eleven eller så kan det vara svårt att få tag på personen som 

handlägger ärendet och att samverkan brister på grund av den orsaken. Återkoppling 

bidrar till ökad förståelse för varandras arbete samt att alla inblandade har chans att se 

vad deras insatser har resulterat i. Får man däremot dålig eller ingen återkoppling alls kan 

det leda till defensiv kommunikation och att relationen mellan de berörda parterna 

påverkas negativt (Nilsson och Waldemarson 2007).   

6.3.3 Kommunikation med socialtjänsten 

Kommunikationen från socialtjänsten är alldeles för dålig, det är samtliga kuratorer 

överens om. Framförallt handlar det om kommunikation i form av återkoppling. Oavsett 

om de flertalet gånger bett om återkoppling i enskilda ärenden är det sällan de hör något 

från socialtjänsten. Trots frustrationen som uppstår vid utebliven återkoppling är det 

flera kuratorer som påtalar att de har förståelse för varför socialtjänsten inte hör av sig 

och menar att det beror på hög arbetsbelastning och personalomsättning. Payne (2002) 

menar att kommunikationen mellan människor har blivit allt mer komplicerad då varje 

individ har olika mål, förväntningar, bakgrunder och erfarenheter. Det kan skapa 

störningar i kommunikation mellan människor och desto mer man är beroende av någon 
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annans arbetsinsats desto fler konflikter uppstår dem emellan. Kuratorerna menar att de 

förstår varför socialtjänsten inte alltid återkopplar som de ska, samtidigt som de i vissa 

fall är i behov av att veta hur det går för barnet för att veta hur de ska arbeta vidare. 

Skolan är därmed beroende av socialtjänstens arbetsinsats och när det inte fullföljs 

uppstår frustration hos kuratorerna och då finns det risk för konflikt. Socialtjänsten får 

inte delge någon information utan samtycke, vilket alla är införstådda med, däremot 

önskar skolkuratorerna få veta om en anmälan lett till utredning eller inte. Personen som 

har skickat in anmälan har rätt att få ta del av uppgiften, vilket flera av kuratorerna menar 

skulle räcka för att lättare kunna släppa det och lita på att socialtjänsten gör sitt jobb. 

Ibland anses lagstiftningen kunna försvåra samverkan mellan olika organisationer då man 

styrs av olika regelverk, Danermark håller dock inte med om det utan menar att det oftast 

beror på att den professionelle inte har tillräckligt med kunskap om vad lagen säger. 

Däremot menar han att formella och informella regler kan göra samverkansprocessen 

problematisk då verksamheter styrs av olika regler och lagstiftningar vilket kan skapa 

osäkerhet kring hur man ska gå till väga när man ska samverka (Danermark 2000). 

Skolkuratorerna är väl medvetna om att socialtjänsten inte får delge information i ett 

enskilt ärende utan samtycke, dock önskar man information om utredning inletts eller 

inte, vilket är okej enligt lag. Trots att kuratorerna ber om den typen av återkopplingen 

från socialtjänsten får man inte alltid det, Danermark menar att det kan bero på att 

organisationen inte vill ändra sina rutiner eller sitt arbetssätt vilket då kan leda till att 

samverkansprocessen blir hindrad (ibid.). I de fall där man inte får någon återkoppling 

men känner fortsatt oro för ett barn, beskriver kuratorn Erika att hon både brukar ringa 

själv för att se vad som händer samt skicka in nya anmälningar.  

  

“... är vi oroliga så skickar vi en anmälan till, vi hade en tjej där vi skickade en anmälan varje månad 

som en stående anmälan” (Skolkurator Erika). 

  

Skolkuratorerna som är med i projektet om digitala anmälningar ser dock lite ljusare på 

återkopplingen, detta på grund av att de via nätet kan följa anmälan från att den kommit 

in och därefter ta del av om det leder till utredning eller inte. I de fall där det leder till 

utredning får man även reda på vem som är handläggare, vilket beskrivs som mycket 

positivt bland kuratorerna. Kurator Gerd förklarar att en av anledningarna till varför man 

börjat med projektet är för att socialtjänsten förstått att det finns brister och missnöjdhet 

över återkopplingen. För att uppnå god kommunikation är det viktigt att man tydliggör 

vad man vill uppnå genom kommunikationen. En öppen och ömsesidig dialog är 

betydelsefull för att kunna lösa problem, öka förtroendet sinsemellan samt vara tillgänglig 

för nya möjligheter (Payne 2002). Socialtjänsten har fått kritik från skolorna kring att 

återkopplingen inte fungerar och enligt kuratorerna är det nya arbetssättet med 

digitaliserade orosanmälningar en förändring som skett på grund av bland annat den 

orsaken. Genom en dialog mellan skola och socialtjänst har en positiv förändring skett 

som kan vara lösningen på ett stort problem. 
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6.3.4 Inför framtiden  

Samverkan mellan skola och socialtjänst blir ständigt bättre och samtliga upplever det 

som positivt. Flertalet skolkuratorer tror och hoppas att samverkan kommer bli ännu 

bättre med socialtjänsten framöver, en kurator är däremot nöjd med hur det fungerar 

idag och tycker att det är tillräckligt.   

 

“Jag tycker att de räcker man behöver liksom inte, de ska ju inte bli en enhet, skola är skola och 

socialtjänst är socialtjänst så jag är nöjd med hur det är nu. Det behöver inte vara för mycket” 

(Skolkurator Fanny).  

 

Ett stort dilemma där alla kuratorer önskar se en förändring i framtiden är att föräldrarna 

inte ska få bestämma om familjen är i behov av hjälp och stöd i så stor utsträckning som 

de gör idag. När en orosanmälan skickas in till socialtjänsten och föräldrarna tackar nej 

till insats så kan varken socialtjänst eller skola vidta några direkta åtgärder och det är då 

barnen faller mellan stolarna. Gegner (2009) menar att många barn hamnar i ett rättslöst 

läge på grund av att det är ett alldeles för stort glapp mellan frivilliga insatser och 

tvångsvård. Föräldrarnas inställning och rätt till att bestämma över om de är i behov av 

insatser eller inte ska inte få gå före ett barns rätt till skydd och hjälp. Först när det finns 

underlag för ett akut omhändertagande av barnet eller tvångsvård har samhället rätt att 

ingripa.  Det är ett stort problem och därför hoppas kuratorerna kunna se en 

lagförändring gällande det framöver.  

 

Digitaliserade orosanmälningar är något kuratorerna vill fortsätta med och se mer utav i 

framtiden, det uppger de som är med i projektet. Det är av stor betydelse att få snabb 

återkoppling och får reda på status i ärendet vilket har blivit väldigt mycket bättre i och 

med digitaliseringen. Skolkuratorernas förhoppningar om framtiden stämmer väl överens 

med resultatet i Cocozzas studie (2007) att flera förändringar behöver ske. Bland annat 

vill deltagarna i Cocozzas studie att orosanmälningar registreras på samma sätt i hela 

landet samt att man ska kunna följa processen från anmälan till insats. Även 

mottagningen av anmälningarna behöver kvalitetssäkras vilket kan göras genom att 

organisationerna arbetar fram gemensamma riktlinjer så alla vet hur dem ska gå till väga, 

både i bedömningen av när en anmälan ska skickas in samt vilka som ska kontaktas i 

ärendet (Cocozza 2007). 

 

“Ja så de ska de absolut behålla. Detta är ju än så länge bara ett projekt men jag tycker de är mer 

positivt än negativt. Mycket bättre än en blankett men allt som är nytt de är klart att det tar ju tid” 

(Skolkurator Gerd).  

6.4 Sammanfattning av resultat & analys 

En av uppsatsens huvudfynd är att skolkuratorerna som ingår i projektet digitaliserade 

orosanmälningar ser många positiva fördelar med det, de är nöjda med hur förändringen 

har blivit. De märker en tydlig förbättring gällande återkopplingen från socialtjänsten 

medan resterande kuratorer upplever den som dålig. Gällande samverkan med 
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socialtjänsten upplever skolkuratorerna att det fungerar bra ibland och mindre bra ibland. 

Danermark belyser de tre viktigaste faktorerna som behöver lyftas fram för att 

samverkan ska fungera vilket kan förknippas med studiens resultat. Det är viktigt med en 

stabil organisatorisk grund, gemensamma regler och rutiner behöver arbetas fram samt 

skapa förståelse för varandras arbeten (Danermark 2000). Med digitala anmälningar kan 

man se att flera faktorer har tagits i beaktning för att stärka samverkan mellan skola och 

socialtjänst. Det visar sig att nästan alla kuratorerna ringer och rådfrågar socialtjänsten i 

de fall de känner sig osäkra på om en anmälan ska göras eller inte, och upplever att den 

kommunikationen fungerar bra. Danermark (2000) menar att det är viktigt att lyfta fram 

faktorer som kan försvåra samverkan, vilket kan vara att man ser saker på olika sätt för 

att man arbetar inom olika verksamheter. Som kuratorerna beskriver rådfrågar de ofta 

socialtjänsten när man är osäker på om en anmälan ska göras. Det kan ses som att de 

accepterat att man är bra på olika saker, kuratorerna låter socialtjänsten svara frågor inom 

de områden dem kan bäst medan socialtjänsten kan ta hjälp av kuratorerna i andra 

frågor. Payne understryker även vikten av att ha en dialog mellan människor, det är på så 

vis man kan lösa problem samt öppna upp för nya möjligheter (Payne 2002). I framtiden 

vill kuratorerna se förändringar i form av ändrad lagstiftning samt att digitaliseringen ska 

bli tillgänglig för samtliga skolor. Många av skolkuratorerna upplever att det finns ett 

glapp i lagstiftningen, vilket även Gegner (2009) konstaterar, där avståndet mellan 

frivilliga insatser från socialtjänsten och tvångslagstiftningen LVU är alldeles för bred, 

utan samtycke från vårdnadshavare är de många barn som inte får någon hjälp. Så länge 

lagen är utformad på så sätt att föräldrarna själva har rätt till att bestämma om man är i 

behov av stöd och hjälp så kommer det alltid finnas föräldrar som tackar nej trots att 

behovet finns. Problemet som uppstår är att barnet hamnar i ett rättslöst läge och faller 

mellan stolarna där ingen fångar upp dem (Gegner 2009).   

 

Det framkom att ingen av skolkuratorerna fick någon information kring 

anmälningsplikten när de började arbeta, däremot finns det delade åsikter kring om de 

anser att det var något de saknade eller inte. Alla är bekväma i sin roll och känner sig 

trygga med att göra orosanmälningar för att hjälpa barn som behöver hjälp. Payne (2002) 

menar att de handlingar man gör baseras på kunskap man fått information kring, vilket 

inte alltid behöver vara i fakta form. Trots att kuratorerna inte fått någon direkt 

information kring anmälningsskyldigheten på respektive arbetsplats men ändå känner sig 

trygg i sin roll att anmäla kan förklaras som att man fått informationen tidigare genom 

inlärning och kommunikation med andra som befinner sig i liknande yrkesprofessioner. 

Däremot framkom det att relationen med eleven i vissa fall kan gå förlorad efter att de 

gjort en orosanmälan och att de ibland avvaktar lite innan en anmälan görs för att inte 

förstöra relationen i onödan, de vill vara mer säkra på att det leder till utredning. Rädslan 

för att mista barnets förtroende eller att barnet ska skadas negativt på något sätt om en 

orosanmälan görs är stor, det konstaterar även Alvarez et al (2003) i sin studie och menar 

att det är en betydande faktor till varför personer med anmälningsskyldighet inte alltid 

anmäler när dem ska. Det är dessutom lättare att göra en anmälan när det finns konkreta 

bevis såsom blåmärken, det gör att personen som anmäler känner sig trygg i sitt beslut 

även om det kan leda till någon form av negativa konsekvenser (Bryant & Milsom 2005).  
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7. Avslutande diskussion 

I kapitlet återfinns diskussioner kring hur arbetet har fungerat samt hur och om vi 

uppfyllt studiens syfte. Kapitlet är uppdelat i en metoddiskussion och en slutdiskussion, 

avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

7.1 Metoddiskussion   

För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar lämpade sig en kvalitativ metod bättre 

än en kvantitativ. Då kvalitativ metod främst används för att fånga reflektioner och 

känslor. En kvantitativ metod används framförallt när man mäter data i antal, summa 

och differens (Denscombe 2011) vilket innebär att en kvantitativ metod hade varit mer 

aktuell om syftet exempelvis hade varit att mäta skolkuratorernas nöjdhet av samverkan 

mellan dem och socialtjänsten. Intervjuerna skulle dock kunna kompletteras med till 

exempel enkäter för att få en insikt i hur skolkuratorer från låg- mellanstadie- samt 

gymnasieskolor upplever samverkan med socialtjänsten. Att jämföra ämnet bland 

skolkuratorer som arbetar med olika årskurser skulle kunna innebära fler 

meningsskiljaktigheter och motsägelser till skillnad från nu då skiljaktigheterna mellan 

skolkuratorerna är relativt få.   

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes av vilka kommuner vi skulle kontakta med anledning av 

att det var mest lättillgänglig för oss som forskare. Det kan dock finnas en problematik 

kring att använda bekvämlighetsurval som urvalsmetod. För att öka studiens trovärdighet 

valde vi därför att kontakta alla kommunala skolor i de båda kommunerna. Det var 

enbart kvinnor som arbetade som skolkuratorer i de två kommunerna som vi varit i 

kontakt med vilket innebär att samtliga intervjuer gjordes med kvinnor. Skolkurator är ett 

kvinnodominerat yrke, endast 9 % av alla skolkuratorer är män, vilket förklarar varför 

kvinnor utgör hela urvalet i vår studie (SSR Akademiförbundet 2016). Hade män varit 

representerade i studien så kanske resultaten hade sett annorlunda ut. En svaghet med 

studien och studiens resultat kan vara att det endast var kvinnor som deltog, då ingen av 

respondenterna som vi kom i kontakt med var man. Om vi hade haft en balans mellan 

könen hos respondenterna hade vi troligtvis kunnat få annorlunda resultat i vår studie. 

Dock är skolkurator är ett kvinnodominerat yrke, där endast 9 % av alla skolkuratorer är 

män, vilket förklarar varför kvinnor utgör hela urvalet i vår studie (SSR 

Akademiförbundet 2016). 

 

Då syftet med vår studie var att undersöka upplevelser och erfarenheter då ansågs ett 

hermeneutiskt perspektiv lämpligt. Det är viktigt att vi som forskare förhåller oss 

objektiva under intervjuerna. Då vi båda var med på samtliga intervjuer, men höll i 

hälften var, blev det lättare att hålla varje intervju öppen och inte låta svar från tidigare 

intervjuer påverka hur vi ställde frågorna. Det var också fördelaktigt att båda var med på 

alla intervjuer gällande tolkningen då vi kunde diskutera med varandra hur vi gjorde våra 

tolkningar när det fanns oklarheter. Vi har även varit noga med att vår förförståelse inte 

medvetet skulle få påverka intervjuerna med kuratorerna utan deras upplevelser var i 

fokus. I efterhand tycker vi att det lyckades bra då vi inte ställde några ledande frågor. Vi 
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upplevde alla intervjuer som avslappnade och lättsamma, vilket skapade en trygg känsla 

trots att vissa frågor skulle kunna uppfattas som känsliga. När vi nu ser tillbaka på den 

förförståelsen vi hade från början och jämför med resultaten från denna studie skulle vi 

påstå att förståelsen för samverkansprocessen har förändrats. De problem vi upplevt 

inom socialtjänsten var framförallt en missnöjdhet över att samverkan inte fungerar så 

som de önskat samt att skolan inte anmälde i den uträckning de bör göra. Utifrån 

resultatet från intervjuerna samt tidigare forskning har vi förstått att skolan numera 

anmäler mer än man gjort tidigare. Skolkuratorerna har dessutom en mer positiv syn på 

samverkan med socialtjänsten än vad vi förväntat oss.  

 

Vi valde att göra analysen med hjälp av tematisk analys som med fördel är en relativt 

enkel metod när man är ny som forskare. Metoden gav oss en tydlig överblick över vår 

insamlade empiri vilket gjorde det lättare att identifiera olika teman. En risk med tematisk 

analys var att vi kunde missa att få med material som på ett tydligt sätt inte kunde 

placeras in i de olika temana (Kvale & Brinkman 2014). Det finns en möjlighet att vi 

sållat bort material som skulle kunna vara av betydelse för studiens resultat men efter 

flera genomgångar och färgkodningar anser vi att det mest relevanta för studien är 

representerat. Då vi ständigt pendlade mellan empiri och teorier och tidigare forskning 

och kunde sätta de i relation till varandra blev det lättare att hålla sig objektiv och inte 

låta vår förförståelse påverka oss.   

 

Studiens tillförlitlighet grundar sig på om studien skulle ge samma resultat vid ett annat 

tillfälle (Denscombe 2011). Vår uppfattning är att intervjupersonernas svar framkom 

oberoende av vår tolkning i intervjuprocessen. För att motverka ledande frågor 

formulerades en intervjuguide med tydliga och öppna frågor, detta för att undvika 

misstolkningar samt för att intervjupersonen skulle få möjlighet att tala öppet och fritt. 

Därför anser vi att en annan oberoende forskare skulle kunna få liknande svar om man 

utgick från samma intervjuguide. Denna studie är främst gjord i utbildningssyfte och 

inkluderar endast två kommuner vilket innebär att studiens överförbarhet är svår att 

uppnå då studiens resultat baseras på forskarnas tolkning. Samverkan mellan skola och 

socialtjänst är dock lagreglerat i Sverige och därför skulle studien kunna överföras till 

övriga delar av landet. Studiens trovärdighet är svår att bedöma i kvalitativa studier då 

resultaten inte presenteras i siffror (Kvale & Brinkman 2014). Vi anser dock att vi tydligt 

har redogjort för forskningsprocessen och alla de olika metodval som gjorts under tidens 

gång för att det ska bli tydligt för läsaren att hänga med och förstå varför vi gjort de val 

vi gjort. I efterhand tycker vi att studiens val av kvalitativ metod, urval och intervjuer har 

lämpat sig väl för studiens ämne och syfte.  

 

Samverkansteorin valdes med anledning av att studiens huvudfokus var kring samverkan 

mellan skola och socialtjänst. Teorin gav oss en djupare förståelse kring viktiga faktorer 

för att uppnå god samverkan, samt vilka möjligheter och svårigheter som förekommer i 

en samverkansprocess. Kommunikationsteori valdes då den förklarar hur 

kommunikationen kan påverka utifrån olika kontexter. Valet gjordes även för att 

kommunikation är en viktig del i skolkuratorers arbete med både andra myndigheter och 

elever, vi ville analysera resultatet genom att titta på kommunikationsfaktorer i samspelet 
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mellan dessa aktörer. Vi anser därmed att den teoretiska referensram som vi valde är 

relevant för vårt arbete.  

 

Med facit i hand konstaterar vi att vår förförståelse om att samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten var problematisk, inte stämmer överens med det resultat vi fått fram. I 

efterhand är vår upplevelse att skolkuratorerna anser att samverkan med socialtjänsten är 

väldigt viktig och betydelsefull för deras arbete, samt att det finns höga ambitioner om att 

samverkan ska bli bättre och att arbetet är i full gång. Vi har fått en ny bild över det 

studerade området och vår förståelse för hur samverkan fungerar och hur 

kommunikationsvägarna påverkar samverkansprocessen har ökat. Vi kan dock se att det 

finns brister, framförallt i kommunikationen mellan verksamheterna. Dock ser vi att en 

förändring inom just det området håller på att ske eftersom socialtjänsten infört projektet 

med digitala orosanmälningar som bland annat ska förbättra kommunikationen. Vi hade 

en intention om att skolan inte gör så många anmälningar som de borde göra. Utifrån 

studiens resultat har vi förstått att skolan de senaste åren anmäler mer än vad man gjort 

tidigare men att det fortfarande görs för få anmälningar. En anledning till det tror vi 

beror på att lagen säger att man ska anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far illa 

vilket inte stämmer överens med hur det fungerar i verkligheten. Skolkuratorerna menar 

att om en anmälan grundas på enbart en misstanke och inget mer konkret så kommer 

ändå inte socialtjänsten vidta åtgärder och där anser vi att det finns ett problem. 

7.2 Slutdiskussion  

Syftet med studien är att utifrån skolkuratorers perspektiv undersöka hur samverkan mellan skola och 

socialtjänst fungerar gällande anmälningsskyldigheten samt hur kommunikationen med socialtjänsten 

upplevs. Frågeställningarna vi använt oss av är: Hur upplever skolkuratorn 

anmälningsskyldigheten? Hur upplever skolkuratorn samverkan med socialtjänsten? Vilka är 

skolkuratorns upplevelser av kommunikationen med socialtjänsten?  

 

Kuratorerna har god kunskap och kännedom kring anmälningsskyldigheten, däremot 

framkom det att lagen inte alltid följs fullt ut. De är väl medvetna om att vissa typer av 

anmälningar inte leder till vidare utredning vilket kan innebära att man ibland avstår från 

att anmäla. Det kan vara en förklaring till varför socialtjänsten inte tycker att skolan 

anmäler i den utsträckning de borde. Skolkuratorerna upplevde inte att sekretessen 

gentemot eleverna var något hinder när det gällde att göra en anmälan. Vi tror dock att 

den känslomässiga relation de bygger upp med barnet kan påverka om och när en 

anmälan till socialtjänsten görs. Vi har sett att skolkuratorn är den profession som står 

mellan elever, föräldrar och socialtjänst där man hela tiden måste ta ställning till om en 

anmälan bedöms som tillräckligt motiverad. I de fall där skolkuratorerna är osäkra ser vi 

att de hellre avstår eller väntar med att göra en orosanmälan, för att inte riskera negativa 

konsekvenser för barnet. Vi anser att socialtjänsten måste tydliggöra för skolan vad som 

krävs för att en utredning ska påbörjas, vilket enligt Cocozza (2007) kan göras genom att 

skapa gemensamma riktlinjer för hur en bedömning ska gå till samt vilka som ska 

kontaktas i ärendet. 
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Andra frågeställningen visar att skolkuratorerna har delade meningar om samverkan med 

socialtjänsten. Vi anser att det kan vara problematiskt att samverka med andra 

organisationer då man har olika tankesätt och förväntningar, dels på varandra dels på vad 

man vill få ut av samverkan. Därför anser vi att det är av stor betydelse att ha en tydlig 

struktur för hur samverkan ska fungera, god kommunikation från båda håll samt god 

vetskap om varandras arbeten, detta lyfter även Danermark (2000) fram som viktiga 

faktorer för en lyckad samverkan. Utifrån resultaten från denna studie anser vi att 

kuratorerna menar att samverkan har förbättrats under senare tid. Med bland annat 

nätverksträffar där skolkuratorerna och socialtjänsten träffas regelbundet gör att de lär 

känna varandra och kan på så sätt bygga upp en relation, vilket kan underlätta för att 

samverkansprocessen ska bli lyckad. Detta är även något som Payne (2000) håller med 

om, han menar att det krävs kunskap om varandras verksamheter för att kunna samspela 

på ett bra sätt.  

 

I den tredje frågeställningen som grundas på tankar av kommunikationen med 

socialtjänsten kan vi se en tydlig skillnad mellan skolorna som är med i projektet om 

digitaliserade anmälningar gentemot de skolorna som inte är med. En märkbar positiv 

förändring angående återkopplingen har skett sedan projektet med digitalisering drog 

igång. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att projektet kan leda till att relationen 

mellan parterna stärks. Även vi ser digitaliseringen som ett steg framåt i utvecklingen av 

samverkansprocessen mellan verksamheterna och förhoppningsvis kan det leda till att 

övriga skolor också får ta del av digitaliseringen framöver. 

 

Vi valde att ta bort vissa delar i kommunikationsteorin som vi ansåg vara irrelevanta för 

studien. Utifrån studiens resultat var kuratorerna överens om att återkopplingen från 

socialtjänsten är dålig, dock ser vi att kuratorerna som är med i digitaliseringsprojektet ser 

en positiv förbättring även om det finns en del kvar att jobba på. Vi anser att det kan 

bero på att när socialtjänsten tar över en anmälan är det socialtjänsten som enligt lag ska 

utreda barnets situation. När det har kommit till socialtjänstens kännedom har 

skolkuratorerna inte längre rätt till att få veta någon vidare information kring utredningen 

utan samtycke från föräldrarna. Vi tror att det kan skapa ett ojämlikt maktförhållande 

mellan organisationerna. Därför hade det även varit intressant att analysera studien 

utifrån en maktteori som skulle kunna förklara ett eventuellt maktförhållande.  

 

Utifrån ovanstående resonemang tycker vi att frågeställningarna har blivit väl besvarade 

och vi anser därmed att syftet med studien är uppfyllt. Tidigare fanns det begränsat med 

forskning på området och med denna studie anser vi att ny kunskap har framställts för 

att utveckla nya goda möjligheter till en lyckad samverkan. För att skydda barn som far 

illa eller riskerar att fara illa anser vi att samverkan mellan skola och socialtjänst är 

nödvändig, med nya digitaliserade orosanmälningar ser vi att utvecklingen går i rätt 

riktning.   
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7.3 Vidare forskning  

Det mest centrala i vårt resultat visar att digitala orosanmälningar har underlättat 

samverkan mellan skola och socialtjänst, särskilt gällande återkopplingen. Som förslag på 

vidare forskning hade det varit intressant att fortsätta undersöka effekterna av digitala 

anmälningar samt hur det kan komma att utveckla samverkan mellan de båda 

verksamheterna framöver.  

7.4 Slutord 

Avslutningsvis anser vi att denna studie har varit mycket givande att genomföra både 

kunskapsmässigt och inför framtiden. Det har varit intressant att ta del av 

skolkuratorernas upplevelser och erfarenheter av både lagstiftning, samverkan och 

anmälningsskyldigheten som vi i framtida yrken också ska förhålla oss till. Det har även 

varit spännande att få höra om det nya projektet om digitala orosanmälningar, vi ser det 

som ett stort framsteg mot att stärka samverkan mellan verksamheterna. Vi har även 

förstått att glappet i lagstiftningen upplevs som ett större problem än vi tidigare trott. 

Både glappet mellan LVU och frivilliga insatser enligt SoL, men även svårigheter att man 

enligt lag ska anmäla vid minsta misstanke men trots att det inte leder till utredning ser vi 

som ett problem.  
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Bilaga 1: Missivbrev  

Hej!  

Vi heter Nathalie och Paulina och studerar på Halmstad högskola där vi tar vår kandidatexamen inom 

socialt arbete till sommaren. Vi ska nu påbörja vår kandidatuppsats. Vi vill få en djupare förståelse för hur 

skolan resonerar kring viktiga faktorer som rör samverkan med socialtjänsten. Mer specifikt vill vi 

undersöka hur skolpersonal upplever sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten gällande barn som far illa. 

Vi önskar komma i kontakt med kuratorer som arbetar med högstadieelever på er skola. Då du är en av 

dessa personer tror vi att du skulle kunna bidra med erfarenheter och betydelsefulla kunskaper.  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer då vi tror att denna metod kommer bidra till vår 

kunskap. Semistrukturerade intervjuer innebär att vi kommer utgå från en förbestämd intervjuguide med 

olika teman som en grund men tanken är att du som intervjuperson ska ha möjlighet att dela med dig av 

de tankar och upplevelser du har vilket betyder att intervjun kan bli väldigt flexibel. Vi räknar med att 

intervjun kommer ta 30- 60 minuter och önskar att intervjun kan ske så snart som möjligt, givetvis rättar vi 

oss efter var och när det passar dig bäst. Vid önskemål kan även intervjun ske utanför skolan efter 

överenskommelse.  

Intervjuerna kommer att spelas in och sparas sedan fram tills att examensarbetet blivit godkänt av 

examinatorn, efter det kommer inspelningarna att raderas. Materialet vi får från intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och det är enbart vi som kommer ha tillgång till uppgifterna. Vi kommer att 

avidentifiera samtliga intervjupersoner och även vilken skola som undersökts. Det är helt frivilligt att delta 

och din medverkan kan när som helst avbrytas under arbetets gång.  

Uppsatsen kommer att redovisas för examinatorn och kurskamrater. Studien kommer endast användas i 

utbildningssyfte och först när uppsatsen är godkänd publiceras den och finns tillgängligt offentligt. Du 

kommer att ha möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen om du önskar.  

Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar, du kan nå oss på mail eller telefon:  

Paulina Falk, 0703597564, Paufal15@student.hh.se  

Nathalie Larsson, 0706576692, natlar15@student.hh.se  

 

Kontaktuppgifter till vår handledare:  

Cecilia Kjellman, cecilia.kjellman@hh.se  

  

Vi är väldigt tacksamma om du skulle vilja bidra med dina kunskaper till vårt examensarbete. Ditt 

deltagande är av stor betydelse för oss.  
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att delta i studien ”upplevelser av anmälningsplikten”. Jag är medveten om att 

studiens syfte är att undersöka hur skolpersonal upplever sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten 

gällande barn som far illa. Jag är också medveten om att syftet är att få en djupare förståelse för hur skolan 

resonerar kring viktiga faktorer gällande samverkan med socialtjänsten. Jag har informerats om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt samt att jag när som helst har rätt att avbryta mitt deltagande utan några 

som helst frågor eller negativa följder. De uppgifter jag lämnar kommer inte att spridas vidare och mitt 

namn kommer inte presenteras i uppsatsen. Uppgifterna kommer att behandlas på ett sätt så att min 

identitet inte avslöjas. Uppgifterna kommer att förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

Informationen jag lämnar kommer endast användas i denna studie men jag är medveten om att den slutliga 

versionen kommer att publiceras offentligt. 

  

Ort och datum 

……………………………………………… 

  

Informant 

……………………………………………... 

  

Studenter 

……………………………………………. 

  

  

…………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

Bilaga 3: Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som kurator? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter med eleverna? 

  

Vad har du för utbildning? 

Har du någon vidareutbildning? 

Har du möjlighet till kompetenshöjande utbildningar inom ditt arbete? 

  

Erfarenheter av anmälningsplikten 

Om du upptäcker att ett barn far illa, hur går du tillväga? 

Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg när/om du ska göra en anmälan? 

  

Anser du att något saknas vid informationen om anmälningsplikten? 

Vad har varit bra och viktigt kring informationen? 

Var information/utbildning kring anmälningsplikten något som du fick/ blev erbjuden när du var 

nyanställd eller senare? 

  

Upplever du att det finns tydliga rutiner kring hur man ska gå tillväga vid en anmälan? 

Anser du att något kan förbättras kring rutinerna? 

Vad anser du har varit bra? 

Vem har ansvaret över att en anmälan blir gjord på er skola? 

  

Har du någon gång i din yrkesroll gjort en anmälan till Socialtjänsten? 

Om ja, vilka är dina erfarenheter? 

Vad grundades anmälan på? 

Anser du att sekretessen påverkar dig på något sett när du behöver göra en orosanmälan? 

Om ja, på vilket sätt? 

  

I vilken utsträckning upplever du att du fick stöd från din chef och dina kollegor? 

Om du inte har gjort en anmälan, vad beror det på? 

  

Samverkan mellan skola och socialtjänsten gällande anmälningsplikten 

Har du i din yrkesroll haft kontakt med Socialtjänsten gällande anmälningar? 

Om ja, vilka är dina erfarenheter av kontakten? 

Har ni några gemensamma mål när det kommer till att stärka samverkan mellan skola och socialtjänsten? 

Hur ser du på återkopplingen från Socialtjänsten vid en anmälan? 

  

Har du några exempel på när samverkan fungerat dåligt respektive bra? 

Anser du att du har god kunskap kring hur socialtjänsten behandlar anmälningar som inkommer? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, vad beror det på? 



 

 VIII 

  

Görs några gemensamma uppföljningar tillsammans med socialtjänsten? 

Om ja, hur ser de ut? 

Om nej, varför inte? 

  

Hur har samverkan mellan skola och socialtjänst förändrats sedan du började arbeta som kurator? 

Vilka är dem största skillnaderna? 

  

Vad anser du är de största möjligheterna och svårigheterna med samverkan mellan skola och 

socialtjänsten? 

  

Framtiden 

Hur tänker du om samverkan gällande anmälningsplikten framåt i tiden? 

Vad är viktigt för dig att behålla och vilka eventuella förändringar skulle du vilja se? 

  

Övrigt 

Har du något som du vill tillägga? 
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