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Sammanfattning 
Denna studie bygger på en enkätundersökning av 80 stycken 

grundskolepedagoger från två kommuner i Östergötlands län. En 

totalundersökning har gjorts vilket innebär att samtliga pedagoger i 

kommunerna ingår. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som 

påverkar grundskolepedagogers benägenhet att fullgöra sitt ansvar gentemot 

anmälningsskyldigheten som stadgas i 14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

De faktorer som undersöks har delats upp i tre delar, organisationsstrukturella 

faktorer, individuella bakgrundsfaktorer och faktorer i det enskilda fallet där tro 

om att en elev far illa finns. Vidare avser studien att undersöka om det finns 

några skillnader i pedagogernas inställning till socialtjänsten samt benägenhet 

beroende av om den kommun pedagogen arbetar i har deltagit i 

samverkansprojekt riktat mot skola och socialtjänst. Studiens teoretiska 

utgångspunkt grundar sig i organisationsteori och beslutsprocesser i offentliga 

organisationer, med särskilt fokus på Herbert Simons begrepp bounded 

rationality, begränsad rationalitet. Studiens datamaterial har analyseras genom 

såväl beskrivande envariabelsanalyser för att ge en överblick över resultatet, 

men även i korstabellanalyser med procentjämförelser. Det sambandsmått som 

har stått i fokus är Spearman’s rho. Studiens resultat har sedan satts i en kontext 

av tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt för att med hjälp av dessa 

förklara resultatet. 

 

Resultatet i studien visar på en kraftig underrapportering rörande de fall där tro 

om att en elev far illa finns. De organisationsstrukturella faktorer och faktorer i 

det enskilda fallet är de faktorer som i studien visat sig ha störst påverkan på 

pedagogens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. Individuella 

bakgrundsfaktorer hos pedagogen själv har i studien visat sig ha mindre 

betydelse för pedagogens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. 

Organisationsstrukturens påverkan på pedagogens beslut kan förklaras genom 

teorier om beslutsprocesser i offentliga organisationer, speciellt Herbert Simons 

begrepp bounded rationality där brister i organisationsstrukturen lyfts fram 

påverka pedagogens förmåga fatta rationella beslut. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Barn behöver trygghet, omsorg och en god uppfostran för att utvecklas väl och 

det är föräldrarnas ansvar att tillgodose detta så länge barnet är omyndigt (6 kap. 

1 §, 2 § 2 st. Föräldrabalken [FB] 1949:381 ). Ibland brister dock föräldrarna i 

sin förmåga med att tillgodose detta behov. I dessa fall har socialnämnden det 

yttersta ansvaret att se till att den enskilde får det stöd och den hjälp den behöver 

(2 kap. 1 § socialtjänstlagen [SoL] 2001:453). 

 

I 5 kap. 1 § SoL, föreskrivs att socialnämnden ska arbeta för att barn och 

ungdomar ska få växa upp under goda och trygga förhållanden samt att nämnden 

har ett särskilt ansvar för att vidta åtgärder om föräldrarna inte själv kan sörja för 

den unges behov av skydd, stöd eller omvårdnad. Socialnämnden är beroende av 

att få vetskap om de barn som far illa eller riskerar att fara illa för att kunna 

fullfölja sitt uppdrag. Det är väldigt ovanligt att barn och ungdomar själva tar 

kontakt med socialtjänsten, inte heller vänder sig föräldrar särskilt ofta till 

socialtjänsten för att få stöd (SOU 2009:68:251). Oftast får socialnämnden 

kännedom om sådana missförhållanden genom en anmälan, vilket är ett 

gemensamt samhällsansvar och som speglas i 14 kap. 1 §, 1 c§ SoL. Där stadgas 

att var och en som misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa bör 

anmäla detta till socialnämnden, men framför allt att myndigheter och 

yrkesverksamma som i sin verksamhet berör barn och ungdomar har en 

skyldighet att genast anmäla detta till socialnämnden. 

 

Trots rådande anmälningsskyldighet visar både internationell och nationell 

forskning bland olika anmälningspliktiga yrkesgrupper, ett tydligt glapp mellan 

andelen barn som misstänkts fara illa och den andel som anmäls (Crenshaw et 

al. 1995; Hawkins & McCallum 2001; Lundén & Broberg 2003; Svensson & 

Jansson 2008; Sundell 1997; Sundell & Colbiörnsen 2000; Walsh 2008). 

Nationellt visar sig detta särskilt gälla förskolebarn där högst 50 % av de barn 

som misstänkts fara illa anmäls (SOU 2009:68: 256). 

 

Vad som kan ligga bakom denna underrapportering har studerats och diskuterats 

både i och utanför Sverige. Resultaten visar att organisationens struktur i vilken 

den yrkesverksamme verkar i, påverkar dennes beslut att anmäla. Kunskap om 

anmälningsplikten och kännedom om innehållet i riktlinjer på arbetsplatsen 

rörande anmälningsplikten samt samverkan med socialtjänsten är exempel på 

faktorer som visat sig ha betydelse för benägenheten att anmäla (Backlund et al. 

2012; Hawkins & McCallum 2001; Lundén & Broberg manuskript; Sundell 

1997; Svensson & Jansson 2008). Individuella faktorer så som antal år på 
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nuvarande arbetsplats och i yrket totalt samt vilka sorts observerade tecken på 

övergrepp barnet visar, har också visat sig påverka den yrkesverksammes beslut 

att anmäla eller ej (Backlund 2012; Crenshaw 1995; Hawkins & McCallum 

2001; Lundén & Broberg manuskript; Sundell 1997; Walsh 2008).  

 

I Sverige har forskning kring påverkansfaktorer främst rört yrkesverksamma 

inom BVC och förskola (Svensson & Jansson 2008; Lundén 2004; Sundell 

1997) och i slutbetänkandet Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig 

utbildning (SOU 2010:95:237, 283) påpekas att det på nationell nivå saknas 

kunskap om hur skolverksamheten sköter sin anmälningsplikt och huruvida 

skolan har rutiner för och kunskap om anmälningsplikten. Yrkesverksamma 

inom skolans verksamhet har goda förutsättningar att upptäcka barn som far illa 

då samtliga barn, i och med den obligatoriska skolplikten, går i skolan och att 

skolpersonalen då så gott som dagligen träffar barnen. Tidigare forskning visar 

att det finns en lucka i kunskap kring hur verksamma inom skolan sköter sin 

anmälningsplikt samt vilka strukturella faktorer i organisation som påverkar 

benägenheten att anmäla. Detta motiverar vårt val av forskningsfråga; vilka 

individuella bakgrundsfaktorer och organisationsstrukturella faktorer som 

påverkar grundskolepedagogers benägenhet att fullgöra sin anmälningsplikt 

enligt 14 kap. 1 § SoL. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar   

Studiens syfte och frågeställningar har formulerats utifrån problemformulering 

och tidigare forskning. Det som centralt lyfts fram är den svåra uppgift som 

pedagoger inom grundskolan står inför gällande identifiering av elever som far 

illa och rapportering till socialtjänsten av fall där tro om att en elev far illa finns. 

1.2.1 Syfte 

Att barn far illa är ett viktigt samhällsproblem och det är av högsta relevans för 

socialt arbete att undersöka vilka faktorer som kan leda till att dessa barn och 

unga i ett tidigt skede får den hjälp och stöd de behöver. Syftet med denna studie 

är därför att undersöka om individuella bakgrundsfaktorer hos den enskilde 

pedagogen samt strukturella faktorer inom skolans organisation, påverkar 

pedagogens benägenhet att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap.1 § 

SoL. Studien avser också att undersöka vilka faktorer i det enskilda fallet där tro 

om att en elev far illa finns som påverkar pedagogens benägenhet att ta kontakt 

med socialtjänsten. Vidare syftar studien till att jämföra om det finns några 

skillnader i pedagogernas inställning till socialtjänsten, beroende av om 

kommunen deltagit i samverkansprojekt eller inte. 
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1.2.2 Frågeställningar 

1. Vilka organisationsstrukturella faktorer påverkar den enskilde pedagogens 

beslut att ta kontakt med socialtjänsten? 

 

2. Vilka individuella bakgrundsfaktorer påverkar den enskilde pedagogens 

beslut att ta kontakt med socialtjänsten? 

 

3. Vilka faktorer i det aktuella fallet där tro om att en elev far illa finns påverkar 

pedagogens beslut att ta kontakt med socialtjänsten? 

 

4. Skiljer sig pedagogens inställning till socialtjänsten beroende av om 

kommunen deltagit i samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst? 

 

1.3 Begreppsförklaringar  

1.3.1 Pedagog 

Med begreppet pedagog menar vi i denna studie pedagoger inom den svenska 

obligatoriska grundskolan (åk 1-9) som huvudsakligen planerar, bedriver och 

följer upp undervisning. Begreppet omfattar inte specialpedagoger, pedagoger 

inom förskoleklass, fritidshem eller särskola. 

1.3.2 Organisationsstruktur 

Begreppet organisationsstruktur innefattar i denna studie de strukturella 

faktorer/ramar som finns inom skolans organisation, bestående av 

rollförväntningar och regler för vad som bör eller skall göras samt vem som bör 

eller skall utföra dem (Christensen et al. 2005:28). Exempel på 

organisationsstrukturella faktorer är handlingsplan/ rutiner för hur en anmälan 

till socialtjänsten går till samt samverkan mellan skola och socialtjänst. 

1.3.3 Individens bakgrund 

Begreppet individens bakgrund står i denna studie för de individuella faktorer 

som berör den enskilde pedagogen. Det kan exempelvis vara individuella 

bakgrundsfaktorer så som antal år i yrket, boendesituation, utbildning, känslor 

och kunskap om anmälningsskyldigheten. 

1.3.4 Formell offentlig organisation 

Till begreppet formell offentlig organisation hör de organisationer som av 

samhället är inrättade för att tillvarata specifika intressen och utföra speciella 

uppgifter (Christensen 2005:19, 32). Den svenska grundskolan räknas som en 

formell offentlig organisation och har som uppdrag att överföra grundläggande 

värderingar och stimulera individen till inhämtande och utvecklande av kunskap 
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(Lärarnas riksförbund 2012:19). Grundskolan har även i uppdrag att främja 

social gemenskap och bidra till personlig utveckling (Lärarnas riksförbund 

2012: 98). 

1.3.5 Beslut 

Studien använder sig av begreppet beslut, vilket innefattar de beslutsprocesser 

hos individen vilka leder fram till ett beslut och innebär såväl kognitiva som 

sociala processer (Lilja & Larsson 2005:311). Dessa processer utspelar sig inom 

de fasta ramarna i organisationen (Christensen et al. 2005:27). I studien kommer 

begreppet benägenhet användas för de beslut/ beslutsprocesser som leder fram 

till att kontakt tas med socialtjänsten i de fall där tro om att en elev far illa finns. 

De pedagoger som visat förmåga att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att 

en elev far illa finns kommer att benämnas som benägna. Benämningen icke 

benägen kommer att användas för dem som i sitt yrke inte har tagit kontakt med 

socialtjänsten trots att tro om att en elev far illa finns. 

1.3.6 Bounded rationality/ Begränsad rationalitet 

Grunden i bounded rationality är att beslutsfattaren inte kan uppnå optimala 

beslut utan istället tvingas nöja sig med beslut som endast är tillfredsställande, 

satisfiering (Simon 1957:199).  En del av föreställningen kring att individer i 

offentliga organisationer tvingas handla utifrån en begränsad rationalitet, 

handlar till stor del om att organisationens mål är instabila och oklara. Individen 

tvingas därmed att fatta beslut kring problem och uppgifter som den egentligen 

har begränsad kunskapsmässig förmåga att utföra. Faktorer så som tidsbrist och 

relation till andra beslutsfattare anses också påverkar individen (Christensen et 

al. 2005:21–22). 

1.3.7 Anmälan 

En anmälan är alla skriftliga eller muntliga uppgifter som kommer till 

socialnämndens kännedom som rör att ett barn far illa. Socialnämnden har sedan 

ansvaret att ta ställning till om uppgifterna är av det slag att en utredning 

behöver inledas (Socialstyrelsen 2004:19). 

1.3.8 Barn/ elev som far illa 

Med begreppet barn som far illa avser vi i vår undersökning, barn vars 

vårdnadshavare aktivt eller passivt försummar att tillgodose dess grundläggande 

behov (Socialstyrelsen 2004:36), men även barn som på grund av egna 

handlingar utgör en fara för sig själv (Lundberg 2005:14). 

1.3.9 Grundskolan 

Den obligatoriska nioåriga skolan, årskurs 1 - årskurs 9 (URL1). 
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1.3.10 Elev 

Alla barn som är bosatta i Sverige som går i den obligatoriska grundskolan. 

1.3.11 Samverkan 

Samverkan innebär att någon eller några tillför sina specifika resurser, 

kompetenser och/ eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 

genomföra (SOU 2010:95). 

1.3.12 Anmälningsskyldighet/anmälningsplikt 

I studien används begreppet anmälningsskyldighet/ anmälningsplikt utifrån det 

som lagstadgas i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). Det stadgas att 

myndigheter och yrkesverksamma inom myndigheter som berör barn och 

ungdom genast är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

 

1.4 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till de pedagoger som arbetar inom grundskolan (årskurs 1-

9) i två kommuner i Östergötlands län, vars huvudsakliga uppgift är att planera, 

bedriva och följa upp undervisning. Begreppet omfattar således inte 

specialpedagoger, pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola. En 

avgränsnings mot särskolan har skett, då vår bedömning är att konstruerandet av 

enkätformuläret för att fånga in denna grupp pedagoger hade behövt ske på ett 

annorlunda sätt. Anpassning av enkätformuläret eller ett alternativt 

enkätformulär har bedömts ta för mycket tid i anspråk i förhållande till angivna 

tidsramar.  

 

1.5 Disposition 

Denna studie är uppdelad i sex avsnitt. I avsnitt 2 sker en redogörelse för den 

tidigare forskning som studien tar sin grund i. Avsnitt 3 innehåller en 

presentation av studiens teoretiska utgångspunkt. Efterföljande avsnitt behandlar 

studiens metod, population, urval, datainsamling, enkätkonstruktion och 

variabler. I samma avsnitt redogörs också för studiens analysmetod, etiska 

överväganden och metoddiskussion. I avsnitt 5 återfinns en presentation av 

studiens resultat med tabeller och diagram, indelat i delar som svarar på 

respektive frågeställning. Genomgående i avsnitt 5 finns också analyser av 

resultaten med tillämpning av tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. I 

det avslutande avsnittet 6 diskuteras studiens genomförande och kvalitet följt av 

en sammanfattande resultatdiskussion som avslutas med tankar kring vidare 

forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring vilka faktorer som påverkar 

benägenheten att ta kontakt med socialtjänsten när misstanke om att en elev far 

illa finns, bland personal som i sin verksamhet möter barn som far illa. Vår 

studie berör enbart pedagoger inom grundskolan vilket har varit svårt att finna i 

vår sökning efter relevant forskning. Vi har därför valt att bredda vår sökning 

både vad gäller ålder på barnen samt de yrkesverksammas profession. De 

yrkesverksamma som ingår i den tidigare forskningen är BVC- sjuksköterskor, 

förskolepedagoger samt olika verksamma inom skolan. Barnens ålder sträcker 

sig mellan 0-18 år. Denna del är indelad i två avsnitt. Första delen 2.1 består av 

nationell forskning följt av en andra del 2.2 med internationell forskning.  

 

2.1 Svensk forskning 

I en enkätstudie undersökte Sundell (1997) anmälningsbenägenheten hos 

pedagoger inom 341 stycken förskolor i Stockholm. Resultatet visade att 

misstanke om att barn for illa identifierades hos 3 % av de 3767 barn som var 

inskrivna i förskolan. Anmärkningsvärt i studien var att enbart 37 % av de barn 

där misstanke om att barnet for illa anmäldes till socialtjänsten. Den vanligaste 

orsaken till att misstanke uppstod var att barnet försummades på grund av 

psykisk ohälsa eller missbruk hos föräldrarna. Mindre vanligt var misstanke om 

sexuella eller fysiska övergrepp. Vanligaste tecknet hos barn där misstanke 

väckts var dålig klädsel, barnet var smutsigt, hade låg självkänsla samt att barnet 

själv berättat om något den varit med om (Sundell 1997:95–97). Faktorer som 

visade sig vara av betydelse för underrapporteringen var att personalens inte 

visste att barnet for illa vilket visade på okunskap kring anmälningsplikten då en 

anmälan ska göras vid misstanke om att ett barn far illa. Vidare visade det sig 

också att personalen också avvaktade att anmäla för att se om deras egna försök 

att ge stöd till barnet och dess föräldrar gav något resultat. Bristande 

återkoppling och dåliga erfarenheter från tidigare anmälningar till socialtjänsten 

var andra faktorer som visade sig vara av betydelse för underrapporteringen 

(Sundell 1997: 102). 

 

Sundell & Colbiörnsen (2000) har i sin studie Samhällets stöd till elever med 

psykosociala behov En undersökning av 23 grundskolor 1995 och 1998 

undersökt vilka sociala, inlärnings- och beteendemässiga, psykiska och 

psykiatriska problem som en grupp slumpmässigt utvalda elever hade. Vidare 

undersöktes också vilken hjälp dessa elever fått, främst i från skolan och 

socialtjänst. I första hand byggde resultatet på en enkät som samtlig skolpersonal 

inom skolan besvarade. Frågorna handlade om elever som de misstänkte eller  
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visste hade psykosociala- eller inlärningsproblem. Resultatet visar bland annat 

att skolpersonalen uppskattade att drygt 11 % av eleverna hade någon form av 

psykosocial- eller inlärningsproblematik både år 1995 och 1998. 

Uppskattningsvis borde en tredjedel av dessa elever ha anmälts till socialtjänsten 

enligt anmälningsplikten. I allmänhet uppmärksammades elevens problem 

genom skolpersonalens egna observationer kombinerat med information från 

klassföreståndare, klasskamrater och genom elevens föräldrar. Resultatet i 

studien visade att såväl skolpersonalens kunskap om anmälningsplikten och 

andelen anmälningar till socialtjänsten ökade från år 1995 till 1998, andelen 

anmälningar ökade från 10 % till 20 % mellan åren. Dock hade inga 

förändringar skett bland skolpersonalens attityd till socialtjänsten. Exempelvis 

var det bara en av tre som trodde att en anmäla skulle leda till samarbete med 

socialtjänsten och endast hälften trodde att socialtjänsten skulle kunna hjälpa 

eleven (Sundell & Colbiörnsen 2000:9–12). Antalet tecken på problem per elev 

varierade mellan 1 och 25 stycken men i genomsnitt observerades 7 olika tecken 

per elev. De vanligaste tecknen var koncentrationssvårigheter, kamratproblem 

och dålig självkänsla. Kriminalitet eller att barnet var utan tillsyn efter skoltid är 

exempel på mindre vanliga tecken (Sundell & Colbiörnsen 2000:59). 

 

Karin Lundéns (2004) avhandling bygger på fyra olika studier som hon 

tillsammans med andra forskare har utfört. Studie ett, tre och fyra bygger på en 

och samma enkät som har utarbetas i forskningsprojektet Förskolebarn som far 

illa (Broberg & Lundén 1994: 41-45 ). Studie tre heter Vilka tecken på 

omsorgssvikt har BVC-sjuksköterskor och barnomsorgspersonal observerat hos 

barn (Lundén & Broberg 2003)? Studien visar att BVC-sjuksköterskor eller 

barnomsorgspersonal observerat tecken på omsorgssvikt hos 386 barn (9,7 %). 

Det vanligaste förekommande tecknet som observerades var känslomässig 

otillgänglighet följt av tecken på fysisk vanvård och försummelse. Mindre 

vanligt var tecken på fysiska övergrepp.  I genomsnitt uppvisade barnen 3,23 

tecken på omsorgssvikt. Av de barn som personalen identifierat som barn som 

for illa, det vill säga trodde for illa och där tecken på omsorgssvikt observerats, 

uppgav personalen att de anmält 24 % av barnen till socialtjänsten i enlighet 

med anmälningsplikten. Hos de barn som anmäldes observerade deltagarna 3,6 

tecken på omsorgssvikt. I de fall där en anmälan inte skett skilde sig tecknen på 

omsorgssvikt hos barnen signifikant i jämförelse med de barn där anmälan skett. 

Störst skillnad var det i de fall där tecken enbart på känslomässig otillgänglighet 

identifierades. När tecken enbart observerats på känslomässig otillgänglighet var 

antalet icke anmälda barn tre gånger så vanligt. En skillnad visade sig även i de 

fall där tecken på fysiska övergrepp observerats. När tecken på fysiska 

övergrepp observerats förekom de endast i 5 % av de fall där det inte skett 

någon anmälan, medens de förekom i 15 % av de fall som anmälts (Lundén & 

Broberg 2003:15–22).
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Studie fyra (Lundén & Broberg manuskript) heter: Påverkar olika strukturella 

faktorer barnomsorgspersonalens benägenhet att uppmärksamma förskolebarn 

som far illa? Resultatet i studien visade att det fanns ett starkt samband mellan 

problemtyngden i de olika stadsdelarna och antalet barn som personalen trodde 

for illa och/eller observerat tecken på omsorgssvikt hos. Vidare visade det sig att 

de som hade störst förmåga att upptäcka omsorgssvikt var personal som arbetat 

mindre än fem år på samma arbetsplats, eller i yrket totalt. Att personalen gått 

längre fortutbildning rörande barn som far illa visade sig inte vara så vanligt 

men i de fall det skett, fanns en tendens till samband med att uppmärksamma 

omsorgssvikt i större utsträckning. Det visade sig inte heller vara så vanligt 

förekommande att riktlinjer rörande barn som far illa diskuterats på 

arbetsplatsen under det senaste året, men i de fall det skett fanns en tendens till 

samband med att uppmärksamma omsorgssvikt i större omfattning (Lundén & 

Broberg manuskript: 7-9). 

 

Svensson & Jansson (2008) har gjort en enkätundersökning bland pedagoger 

inom Karlstads alla förskolor. Resultatet visade att endast 30 % av det totala 

antalet barn (n 62) som misstänktes fara illa i förskolorna, anmäldes till 

socialtjänsten. I 72 % av alla fall hade förskolepersonalen observerat mer än ett 

tecken på att barnet for illa.  Den vanligaste anledningen till att en anmälan till 

socialtjänsten inte blev gjord var att förskolan såg sig själva ha tillräckliga 

resurser till att hjälpa barnet. Andra skäl som uppgavs var att de inte upplevde 

barnens situation tillräckligt allvarlig, att en anmälan till socialtjänsten inte leder 

till någon vinning för barnet samt att förskolepersonalen kände sig osäkra inför 

hur föräldrarna skulle reagera på en anmälan (Svensson & Jansson 2008:26–29) 

 

Backlund et al. (2012) har i en nyligen publicerad studie undersökt hur 

professionella inom BVC, förskola och låg- mellanstadiet i skolan förhåller sig 

till anmälningsplikten via fokusgruppsintervjuer. Resultatet visade att en 

majoritet av samtliga verksamheter som intervjuades, uppgav att de hade 

särskilda riktlinjer för anmälningar. Samtidigt visade det sig att i samtliga 

fokusgruppssamtal förekom stora variationer mellan och inom grupperna kring 

hur man faktiskt går till väga vid en anmälan. Information och utbildning under 

de senaste fem åren var mindre vanligt bland personalen inom samtliga 

verksamheter, men särskilt inom skolan (Backlund et al. 2012:28–29). 

Socialtjänsten beskrevs i många fall som en otydlig myndighet och att 

förhållningssätt och bedömningar kan skilja sig mellan både kommuner och 

handläggare. Ofta kändes en stor ovisshet till om en anmälan leder till att barnet 

får hjälp. Förutsättningen för en god samverkan beskrevs av samtliga grupper 

vara en god relation med representanter från socialtjänsten. Flera nämnde att en 

dålig eller otydlig respons från socialtjänsten leder till minskad tillit gällande att 

en anmälan leder till att barnet får hjälp. I samtliga fall där en anmälan inte 

gjorts togs bristen på återkoppling från socialtjänsten upp som ett problem. 
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Två typiska förhållningssätt till anmälningsplikten framkom inom alla 

fokusgrupper, ett “formellt” respektive ett “resonerande” förhållningssätt. Det 

formella förhållningssättet innebar - i alla fall i retoriken - att en anmälan alltid 

görs vid misstanke om att ett barn far illa. Ett resonerande förhållningssätt 

innebär i högre grad att den professionelle gör egna bedömningar och 

överväganden, exempelvis kring alternativa stödformer, kunskap om problemet 

samt om den professionelle tror att en anmälan gynnar familjen eller barnet. 

Negativa erfarenheter av socialtjänstens insatser ansågs vara en bidragande 

orsak till ett resonerande förhållningssätt. I alla fokusgrupper förekom 

övervägningar kring ifall ett barn ska anmälas eller ej beroende av problemets 

karaktär. “Akuta problem” så som tydlig misshandel motiverade alltid en 

anmälan menade man, medan mer långsiktig/ diffus oro och lindrigare våld i 

bestraffningssyfte inte lika självklart anmäldes (Backlund et al. 2012:34–41). 

 

 

2.2 Internationell forskning  

Crenshaw et al. (1995) genomförde en studie bland 664 olika yrkesverksamma 

på mellan-, hög- och gymnasieskolor i Kansas, USA. I studien användes en 

enkät innehållande 5 hypotetiska fall med syfte att studera hur respondenterna 

identifierade och anmälde att barn for illa och vilka faktorer som påverkade 

deras beslut att anmäla (Crenshaw et al.1995:1098). Resultatet visade att 89 % 

av respondenterna kände till anmälningsskyldigheten och dess påverkan på dem 

som pedagoger. 60,5 % kände sig mycket väl eller ganska väl förberedda på att 

identifiera och anmäla barn som far illa, men inget samband visade sig mellan 

pedagogens uppskattade kunskap om anmälningsplikten och benägenhet att 

anmäla. Faktorer som inte heller visade sig ha något samband med pedagogens 

benägenhet att anmäla var, osäkerhet kring skolans policy om 

anmälningsplikten, otillräckligt stöd från organisationen, pedagogens kön, ålder 

eller profession (Crenshaw et al.1995:1100–1105). En faktor som visade tendens 

till samband mellan pedagogens beslut att inte anmäla var en negativ inställning 

till CPS (socialtjänsten), särskilt i fallen rörande känslomässiga övergrepp och 

försummelse (Crenshaw et al.1995:1107–1108). Det fall där flest pedagoger 

angav att de skulle anmäla var det fall där bevis på misshandel fanns (95 %) följt 

av misstänkt fysisk misshandel (91,2 %). Misstänkt känslomässig försummelse 

var det fall där majoriteten (67,1 %) noterade att de inte skulle anmäla 

(Crenshaw et al.1995:1100- 1110).  

 

I Australien utförde Hawkins & McCallum (2001) en liknande studie med 

hypotetiska fall bland olika yrkesverksamma i skolan, men med huvudsyfte att 

se effekten av en utbildning rörande identifiering och anmälan av barn som far 

illa. Här gjordes en jämförelse mellan en grupp som hade gått utbildningen för 

några år sedan, en grupp som nyligen hade gått utbildningen samt en grupp som  
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hade anmält sig till kommande utbildning. Resultatet visade att de fall där 

övergreppen var tydligt presenterade (misstänkt försummelse, fysiskt övergrepp 

och bevisad misshandel) var alla grupper lika benägna att anmäla. Gällande mer 

otydligt presenterade övergrepp så som känslomässig försummelse, var 

benägenheten generellt lägre att anmäla, men att utbildningen ökade 

sannolikheten för att en anmälan skulle bli gjord (Hawkins & McCallum 

2001:301). Inställning till CPS visade i denna studie inte påverka beslutet att 

anmäla samt i likhet med studien utförd av Crenshaw et al. (1995) visade det sig 

att faktorer så som osäkerhet kring skolan policy rörande anmälan eller 

otillräckligt stöd från organisationen inte ha någon direkt betydelse för 

benägenheten att anmäla. Studien visade också i likhet med Crenshaw et al. 

(1995) att gruppen utan utbildning rörande barn som far illa var mindre benägna 

att anmäla i de fall där det saknades bevis på övergrepp utan bara misstanke om 

att barnet far illa fanns. Denna grupp tenderade också ha svårigheter med att 

definiera symptom på försummelse/ känslomässig försummelse (Hawkins & 

McCallum 2001:311–312). 

 

I en annan australisk studie (Walsh et al. 2008) bland 254 lärare på låg - och 

mellanstadiet, undersöktes benägenhet att upptäcka och anmäla övergrepp 

genom en enkät med 32 hypotetiska fall. Även strukturella och individuella 

faktorers eventuella påverkan på beslutsprocessen studerades. Studien visade att 

om lärare identifierade övergrepp i fallen så rapporterades dessa trots 

integrerande komplexa faktorer. Fallets egenskaper visade sig vara den faktor 

som mest påverkade läraren i att identifiera och att anmäla övergrepp, särskilt i 

de fall där uppenbart och upprepat fysiskt våld med tydliga konsekvenser för 

barnet förekom samt i de fall där föräldrarna var försvarsinställda eller otrevliga. 

Till skillnad mot Hawkins & McCallums (2001) undersökning visar studien att 

de utan utbildning kring att identifiera övergrepp, hade större benägenhet att 

anmäla vilket Walsh et al. (2008) menar talar emot utbildning av identifiering av 

övergrepp.  

 

Beslutsprocessen kring en anmälan är något som även tas upp i en nyligen 

publicerad studie gjord i Australien (Francis et al. 2012). Något som i denna 

studie lyfts fram som en faktor hos beslutsfattaren är hur den bor i förhållande 

till sin arbetsplats. I studien beskrivs det som en svårighet för beslutsfattaren att 

göra en anmälan till socialtjänsten när den själv bor på samma ort som familjen. 

Allra främst visar studien på att beslutsfattaren upplever det svårt att upptäcka 

och rapportera omsorgssvikt eller andra missförhållanden när beslutsfattaren bor 

nära familjen. Informanterna i studien uppgav att de i fall där familjen var känd 

för beslutsfattaren så tenderade den att tänka mer på vad en anmälan till 

socialtjänsten skulle innebära för barnets familj/ släktingar (Francis et al. 

2012:62).
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2.3 Sammanfattning och tillämpning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen rörande faktorer som påverkar beslutsfattarens 

benägenhet att göra en anmälan till socialtjänsten har studier främst riktat sig 

mot förskola och BVC (Lundén & Broberg manuskript; Sundell 1997; Svensson 

& Jansson 2008; Backlund et al. 2012; Lundén & Broberg 2003). Ovanstående 

forskning visar entydigt på ett glapp mellan den andel barn som misstänks fara 

illa och den andel som anmäls. Strukturella faktorer som har visat sig spela in på 

beslutsfattarens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten är upplevelsen av 

samverkan och om handlingsplan/ rutin gällande anmälan till socialtjänsten 

nyligen diskuterat på arbetsplatsen (Backlund et al. 2012: 34–42; Sundell 1997; 

102; Svensson & Jansson 2008;29, Crenshaw et al. 1995:1107–1108). Faktorer 

hos pedagogen själv som i tidigare forskning framhållits som betydelsefulla är 

beslutsfattarens boendesituation i förhållande till arbetsplatsen, kunskap om 

anmälningsplikten och antal år på arbetsplatsen/ i yrket (Sundell 1997:102; 

Francis 2012:62; Lundén och Broberg manuskript:8). Egenskaper i det enskilda 

fall där pedagogen misstänker att ett barn far illa har genom forskningen visats 

till stor del handla om att synliga fall där exempelvis tecken på fysiskt våld 

uppmärksammats, i större utsträckning leder till att kontakt tas med 

socialtjänsten till skillnad från fall där mer diffusa tecken observerats (Backlund 

et al. 2012:39; Crenshaw et al. 1995:1102; Hawkins & McCallum 2001:301; 

Lundén & Broberg 2003:20; Walsh 2008:990). Förutom att tidigare forskning 

inom området främst riktat sig mot förskola och BVC, finns det också en brist 

på kvantitativa studier som baserats på faktiska fall. Tidigare forskning har 

använts för att utforma frågeställningar och variabler utifrån vilka strukturella 

faktorer i skolan som organisation och faktorer i individens bakgrund som 

påverkar pedagogens beslutsprocess gällande om kontakt ska tas med 

socialtjänsten vid tro om att en elev far illa. I avsnitt 5 och 6 kommer den 

tidigare forskning som redovisats att användas för att förklara studiens resultat 

samt diskutera kring likheter och olikheter.  



12 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i organisationsteori för offentlig 

sektor med fokus på beslutsprocesser i offentliga organisationer.  Avsnittet är 

indelat i tre delar, där den första delen 3.1 presenterar organisationsteori, i sken 

av både ett instrumentellt och institutionellt perspektiv. Den andra delen 3.2 

presenterar beslutsprocesser i offentliga organisationer, indelat efter rationella 

beslut och det instrumentella perspektivet samt begränsad rationalitet och det 

institutionella perspektivet. I den tredje, avslutande delen 3.3 ges en 

sammanfattning av redogjorda teorier samt en presentation av hur teorin 

kommer att tillämpas i studien. 

 

3.1 Organisationsteori 

Organisationsteori har tidigare i Sverige främst sammankopplats med den 

företagsekonomiska disciplinen, idag utgörs dock basen i organisationsforskning 

av ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Det är svårt att urskilja en enhetlig kärna 

i organisationsteori, det ryms nämligen ett flertal traditioner och teoretiska 

perspektiv (Christensen et al. 2005:12). Trots att det inom organisationsteori 

finns flera sätt att se på organisationer så ses relationen mellan individ och 

organisation samt hur de individuella och organisatoriska faktorerna samspelar 

som centralt (Christensen et al. 2005:10). 

3.1.1 Instrumentellt perspektiv 

Ett av dessa perspektiv som ryms inom organisationsteori är det instrumentella 

perspektivet där organisationen ses som ett verktyg eller redskap, som på 

uppdrag av samhället ska utföra uppgifter och nå vissa mål (Christensen et al. 

2005:32). Det instrumentella perspektivet utgår från en konsekvenslogik 

(Christensen et al. 2005:12–13).  En formell organisationsstruktur innehåller en 

struktur bestående av formella positioner eller regler inom en organisation, som 

styr vem av organisationsmedlemmarna som kan eller ska utföra olika 

arbetsuppgifter.  Normerna är oftast inbakade i exempelvis 

befattningsbeskrivningar, lagar och regler (Christensen et al. 2005:36), vilka 

sedan specificerar tillvägagångssätt, procedurer, ansvarsfördelning, plikter och 

rättigheter som läggs ut på de olika enheterna och anställda. De formella 

normerna som styr vad som förväntas att utföras är inte personligt bundna. 

(Christensen et al. 2005:28, 36). Rationaliteten tillsammans med den formella 

organisationsstrukturen sätter begränsningar för den enskildes 

handlingsalternativ genom den formella organisationsstrukturen (Christensen et 

al. 2005:12–13).
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3.1.2 Institutionellt perspektiv 

Ett annat perspektiv inom organisationsteori är det institutionella perspektivet 

där det kulturella perspektivet inryms. I motsatt till det instrumentella 

perspektivet där formella strukturer och normer används för att nå givna mål, 

innebär det institutionella perspektivet att mål upptäckts successivt och att 

informella normer, regler och identiteter gradvis utvecklas (Christensen et al. 

2005:52). Dessa informella normer påverkar i sin tur beslutsbeteendet hos 

organisationsmedlemmarna så att de inte på ett enkelt och oproblematiskt sätt 

fogar sig till olika styrsignaler från ledningen (Christensen et al.2005:12). En 

utgångspunkt i det institutionella perspektivet är lämplighetslogiken, vilket 

innebär att beslutsfattaren handlar utifrån erfarenheter om vad som har fungerat 

tidigare i liknande situationer (Christensen et al. 2005:13). När beslutsfattaren 

handlar efter lämplighetslogik innebär det att den använder sig av 

handlingsregler för att koppla samman situation och identitet. Första steget för 

beslutsfattaren är då att registrera situationen och avläsa om den är krisartad 

eller rutinartad, därefter handlar det om att koppla samman situationen med 

identiteten, vad är det som är viktigt för mig som beslutsfattare och min 

organisation i en sådan situation? Sedan handlar det om vad som förväntas av 

mig som beslutsfattare och min organisation. Kopplingen mellan igenkänningen 

av situation och vilka handlingsregler som skall sättas i bruk sker optimalt i ett 

tidigt skede, men då krävs det att det finns en relativ stabil uppsättning av 

handlingsregler. Kopplingen mellan identiteten och situationen kan ske utifrån 

olika bakgrunder, exempelvis utifrån lärande från tidigare erfarenheter som 

innebär att man vet vilka situationer som ska aktivera särskilda regler och 

identiteter. Ett annat exempel är att koppling sker med utgångspunk av 

tidsmässig närhet, vilket innebär att nyligen använda regler och identiteter 

används igen, en process som både sparar resurser och tid. När en beslutsfattare 

hamnar i en för den ny och okänd situation letar denne ofta efter hur andra inom 

organisationen har agerat tidigare och det historiska valet återupprepas 

(Christensen et al. 2005:55–57). 

 

3.2 Beslutsprocesser i offentliga organisationer 
Beslutsprocesser är de kognitiva och sociala processer hos individen vilka leder 

fram till ett beslut (Lilja & Larsson 2005:311). Centralt i organisationsteori för 

offentliga organisationer är att teorier om beslutsbeteenden och användning av 

ett utvidgat beslutsbegrepp för att förstå hela beslutsprocessen förespråkas. Ett 

utvidgat beslutsbegrepp förespråkas speciellt när faserna i beslutsprocessen är 

problematiska. I ett utvidgat beslutsbegrepp beaktas det som förekommer såväl 

före som efter den formella beslutsfasen. Det som sker före den formella 

beslutsfasen handlar om problemets uppkomst och hur de olika 

handlingsalternativen övervägs. Efter den formella beslutsfasen är det fokus på 

hur beslutsfattaren uppfattar att de offentliga åtgärderna fungerar och 

återkoppling av information (Christensen et al. 2005:19, 29).
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3.2.1 Rationalitet, beslutsprocesser ur instrumentellt perspektiv 

Idealet för hur en beslutsprocess ska gå till är de så kallade rationella 

beslutsprocesserna. En rationell beslutsprocess innehåller sex steg. Första steget 

är att identifiera problemet och ställa det mot organisationens mål och 

beslutskriterier, utifrån idealet så är målen och beslutskriterierna stabila över tid 

och lätta att identifiera. Nästa steg är att se vilka beslutsalternativ som finns samt 

göra en bedömning över hur väl beslutsalternativen stämmer överens med 

beslutskriterierna. Efter att en övervägning mellan beslutsalternativen och 

beslutskriterierna har gjorts så ska beslutsfattaren välja det alternativ som ger 

högst uppfyllelse av beslutskriterierna. Genomförandet av den tänkta åtgärden 

ska sedan ske på planerat sätt och efter detta ska beslutsförfattaren göra en 

bedömning av resultatet, blev det som man förväntade?  

3.2.2 Begränsad rationalitet, beslutprocesser ur institutionellt perspektiv 

Inom organisationsteori för offentlig sektor finns det genomgående en 

föreställning om att beslutsfattare och medlemmar i organisationen frångår det 

“ultimata” genom rationalitet och istället handlar utifrån en begränsad 

rationalitet (Christensen et al. 2005:21). Det var efter andra världskriget som 

Herbert Simon tillsammans med några kollegor utformade teorier om beteenden 

i administrativa beslutsprocesser. Herbert Simon lyfte fram vikten av en god 

organisationsstruktur med tydlig utformning av hur olika uppgifter skall utföras 

och vem som är ansvarig för att de olika uppgifterna utförs. Herbert Simon och 

hans kollegor menar att desto tydligare organisationsstrukturen är, ju lättare är 

det för beslutsfattaren att handla mer målrationellt genom att bland annat kunna 

utvärdera vilka handlingsalternativ som genererar önskat resultat (Christensen et 

al. 2005:32–33). Herbert Simon (1957:145–146) påtalar dock att det krävs 

väldigt mycket av beslutsfattaren för att denne ska kunna handla rationellt, 

genom den ”ultimata” beslutsprocessen som beskrevs i avsnittet om 

beslutsprocesser i offentliga organisationer ovan. Herbert Simon menar vidare 

att beslutsfattaren istället tvingas konstruera en förenklad bild av den verkliga 

situationen de står inför för att kunna ta itu med den. Att beslutsfattaren tvingas 

ta beslut utifrån förenklade situationer gör att hänsyn omöjligen kan tas till alla 

faktorer som påverkar beslutet. Beslutsfattaren kan därmed sällan fatta optimala 

beslut, utan nöjer sig med satisfiering, det vill säga, tillfredsställande beslut och 

det är detta som Herbert Simon kallar bounded rationality, begränsad rationalitet 

(Simon 1957:199). En del av föreställningen kring att individer i offentliga 

organisationer tvingas handla utifrån en begränsad rationalitet, handlar till stor 

del om att individen tvingas fatta beslut kring problem och uppgifter som den 

egentligen har begränsad kunskapsmässig förmåga att utföra. Den enskilde 

beslutsfattaren anses omöjligen kunna ha kunskap om alla möjliga konsekvenser 

av handlingsalternativ eller översikt över alla mål. Faktorer som inom 

organisationsteori primärt lyfts fram ha en påverkan på beslutsfattarens val att 

handla utifrån begränsad rationalitet är tidsbrist och begränsad analyskapacitet. 
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(Christensen et al. 2005:21–22), men även faktorer så som individens bakgrund, 

relation till andra beslutsfattare och vilka regler som finns kring informations 

insamlande påverkar beslutet (Lilja & Larsson 2005:311–312). Herbert Simon 

(1997:90) tar i kapitlet motivation and emotion in decision-making upp våra 

känslors påverkan när vi tar beslut, speciellt när beslut tas som har med 

människor att göra. Känslor och förnuft beskrivs ofta vägas mot varandra i dessa 

situationer. I vissa fall där känslorna får övertag kan beslutsfattaren underlåta att 

vara rationell, eller till och med underlåta att fatta beslut med begränsad 

rationalitet. Förenklat sett kan vissa situationer som beslutsfattaren ställs inför 

väcka känslor som exempelvis ilska, sorgsenhet som associeras med det fall där 

ett beslut skall tas. Att känslor väcks hos beslutsfattaren behöver inte bara 

innebära en underlåtenhet att fatta ett bra beslut, känslorna kan också bidra med 

extra handlingskraft i rätt riktning mot ett genomtänkt beslut (Simon 1997:91). 

James March och Herbert Simon (1993) åskådliggör skillnaden mellan rationellt 

handlande och handlande genom begränsad rationalitet genom nedanstående 

metafor. 
 

“An example is the difference between searching a haystack to find the sharpest needle in it 

and searching the haystack to find a needle sharp enough to sew with”  

(March & Simon 1993:162). 

 

3.3 Sammanfattning och tillämpning av teoretisk utgångspunkt 

Den teori som presenteras ovan kommer tillsammans med tidigare forskning att 

användas i avsnitt 5 och 6 för att förklara studiens resultat. Christensen et al. 

(2005) beskriver organisationsteori i offentliga organisationer och visar på 

samspelet mellan individ och organisation. Vidare belyser Christensen et al. 

(2005) att det finns olika perspektiv och teorier inom organisationsteori, denna 

studie kommer att ta avstamp både från det instrumentella och det institutionella 

perspektivet. Lilja & Larsson (2005) beskriver olika faktorer som individen 

påverkas av i beslutsprocessen samt de olika stegen i en rationell beslutsprocess. 

Inom organisationer i offentlig sektor finns uttalat att rationella beslutsprocesser 

väldigt sällan sker, även om det anses vara det “ultimata”. Istället tas beslut 

oftast efter en begränsad rationalitet. Begreppet begränsad rationalitet, bounded 

rationality härstammar från Herbert Simons (1957) teori kring beslutsprocesser. 

Grunden i bounded rationality är att beslutsfattaren inte kan uppnå optimala 

beslut utan istället tvingas nöja sig med beslut som endast är tillfredsställande, 

satisfiering. Att individen tvingas till bounded rationality beror på att den inte 

har tillräcklig kunskap, eller tid att gå igenom alla de steg som ingår i en 

rationell beslutsprocess (Christensen et al. 2005).  

 

I organisationsteori beskrivs att beslutsfattarna i offentliga organisationer 

tvingas fatta beslut via en begränsad rationalitet, då organisationsstrukturen inte 

ger fullständiga ramar där pedagogen kan göra en fullständig bedömning av 
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handlingsalternativ och utfall (Christensen et al. 2005:32–33). Inom 

organisationssteori lyfts också vissa faktorer fram som inverkande på  

beslutsfattarens förmåga att ta beslut, några av dessa faktorer är individens 

bakgrund och tydligheten i organisationsstrukturen. Organisationsteori och 

teorin kring beslutsbeteendet i offentliga organisationer, bounded rationality har 

varit till stöd i utformandet av studiens syfte och frågeställningar. Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten har begrepp plockats ut som sedan varit fokus i 

studien. Dessa begrepp har sedan legat till grund för utformandet av variabler i 

enkätformuläret (Eliasson 2006:12).   
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4. Metod 

Denna studie har sin grund i kvantitativ metod och bygger på en 

enkätundersökning beträffande grundskolepedagoger och förhållandet till 

anmälningsskyldigheten i två kommuner i Östergötlands län. Metodavsnittet 

består av åtta delar, där den första delen 4.1 ger en introduktion till kvantitativ 

metod och ett positivistiskt synsätt. I efterföljande del 4.2 redogörs det för 

studiens population och urval, 4.3 presenterar tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen. Del 4.4 redovisar enkätkonstruktionen samt operationalisering, 

I det femte avsnittet 4.5 belyses studiens variabler, 4.6 analysmetod och 4.7 

studiens etiska övervägande. Avslutningsvis i del 4.8 sker metoddiskussion 

innehållande diskussion kring bortfall, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

 

4.1 Kvantitativ metod 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod ligger i hur forskaren väljer 

att bearbeta den insamlade informationen. När en kvantitativ metod används 

innebär det mätningar vid datainsamlingen och att statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder används (Patel & Davidsson 2011:13–14). Insamlingen av data 

sker i numerisk form i kvantitativ metod och förhållandet mellan teori och 

forskning är deduktivt. Att forskaren har ett deduktivt synsätt innebär att den är 

ute efter att "bevisa". Utifrån teori och förkunskaper drar forskaren vissa 

slutsatser och arbetar sedan efter att relatera den inhämtade empirin till teori. 

Fördelen med ett deduktivt förhållningssätt är att resultatet inte tenderar att 

färgas av forskarens subjektiva uppfattningar (Patel & Davidsson 2011:23). 

Kvantitativa metoder används både när det handlar om att beskriva hur 

någonting ser ut, varför någonting är som det är eller testa olika teorier om 

verkligheten (Elofsson 2005:61) 

 

Den kvantitativa metoden grundar sig i det naturvetenskapliga perspektivet, 

framförallt inom positivismen (Bryman 2008:150). Positivismen innebär ett 

synsätt där kunskap endast är de sociala företeelser och fenomen som kan 

bekräftas genom våra sinnen (Bryman 2008:30). Inom kvantitativ forskning 

krävs en kvantifiering, vilket sker genom att variabler definieras och får vissa 

talvärden. För att samla in data i kvantitativ forskning används oftast ett 

frågeformulär (Edling & Hedström 2003:15). Kunskapen nås genom insamling 

av fakta, den insamlade fakta blir sedan grunden för att undersöka lagmässiga 

regelbundenheter (Bryman 2008:30) och sedan utifrån teori och förkunskaper 

granskas empirin (Bryman 2008:28). Studiens syfte är att förklara vilka 

organisationsstrukturella och individuella bakgrundsfaktorer som påverkar 

pedagoger inom grundskolans beslut att ta kontakt med socialtjänsten när tro om 

att en elev far illa finns. Kvantitativ metod passar studiens syfte då metoden 

lämpar sig särskilt väl när man vill undersöka större grupper, samt har frågor   
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som berör flera områden. Användandet av enkätformulär är särskilt lämpade när 

ambitionen är att täcka in flera områden (Eliasson 2006:30), så som vår studies 

syfte är, då såväl organisatoriska och individuella faktorer samt faktorer i det 

enskilda fallet vill studeras. 

 

4.2 Population och urval 

Den population (Eliasson 2006:45) som vi vill uttala oss om är samtliga 

pedagoger som är verksamma inom grundskolan VT 2013 i två olika kommuner 

i Östergötlands län. En totalundersökning har gjorts vilket innebär att samtliga 

individer i populationen ingår (Djurfeldt et al. 2010:101). 

4.2.1 Urvalet av kommuner 

Den ena kommunen är vald utifrån deltagande i ett samverkansprojekt mellan 

skola och socialtjänst och den andra kommunen är vald utifrån att den ej deltagit 

i ett samverkansprojekt inom området. Urvalet av samverkanskommun skedde 

utifrån deltagande kommuner i det stora samverkansprojekt som myndigheten 

för skolutveckling fått i uppdrag av regeringen år 2006. Syfte med projektet var 

att få till ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och 

ungdomspsykiatrin, drygt en tredjedel av Sveriges kommuner deltog i projektet 

(Skolverket 2010:11,15). Samverkansprojektet fokuserade på fyra 

problemområden, brottsförebyggande arbete, allvarlig psykisk ohälsa, 

drogförebyggande och stor olovlig frånvaro. Vissa kommuner antog även ett 

“helhetsgrepp” utifrån samverkan oavsett område (Skolverket 2010:11). Den 

kommun som vi valde ut som “samverkanskommun” utifrån projektet, valdes ut 

på premisserna att kommunen skulle gå att matcha med en likvärdig kommun 

demografiskt och storleksmässigt och som inte deltagit i projektet, vår “icke 

samverkanskommun”. För att säkerhetsställa att den “samverkanskommun” som 

valts ut deltagit i samverkansprojektet riktat mot skola -socialtjänst, togs kontakt 

med skolverket (bilaga 4) som bekräftade att den valda kommunen deltagit i 

projektet utifrån att få till stånd ökad samverkan mellan skola och socialtjänst. 

För att säkerhetsställa att den kommun som valts som “icke samverkans 

kommun” inte hade en upprättad god samverkan, eller nyligen deltagit i 

samverkansprojekt togs kontakt med socialkontoret i kommunen. Informanten 

på socialkontoret bekräftade att kommunen ej deltagit i samverkansprojekt 

rörande skola - socialtjänst, eller hade uttalad god samverkan mellan skola - 

socialtjänst.  

4.2.2 Rampopulation 

Då en totalundersökning har gjorts inhämtades en komplett förteckning över 

rampopulationen (Elofsson 2005:64). Kontaktuppgifter till rektor på respektive 

skola i båda kommunerna insamlades via kommunernas hemsida och ett 

missivbrev (bilaga 3) skickades ut till samtliga rektorer där de bland annat 

tillfrågades om tillåtelse till att få dela ut enkäterna på respektive skola   
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(Eliasson: 2006:44). Totalt omfattades populationen av 38 stycken grundskolor. 

De 38 stycken grundskolorna bestod av 1 stycken årskurs 1-3 skola, 3 stycken  

årskurs 1-5 skolor, 23 stycken årskurs 1-6 skolor, 4 stycken årskurs 7-9 skolor, 1 

stycken årskurs 6-9 skola samt 6 stycken årskurs 1-9 skolor. Av de 38 skolorna 

var 2 stycken fri skolor, 18 stycken tätortsskolor och 20 stycken 

landsbygdsskolor. De 38 stycken skolorna innefattade ca 587 stycken 

pedagoger. 

 

Totalt svarade rektorer till 20 stycken skolor ja till att enkäten fick delas ut till 

samtliga pedagoger på respektive skola. 14 stycken skolor från A kommun och 6 

stycken skolor från B kommun. De 20 stycken skolor som tackat ja till att delta i 

studien bestod av 1 stycken 1-3 skola, 1 stycken årskurs 1-5 skola, 15 stycken 

årskurs 1-6 skolor, 1 stycken årskurs 7-9 skola samt 2 stycken årskurs 1-9 

skolor. De 20 stycken skolorna innefattar 1 stycken friskola, 9 stycken 

tätortsskolor samt 11 stycken landsbygdsskolor.  Vid tillfället för studien fanns 

det totalt 290 stycken verksamma pedagoger på de skolor som tackat ja, var av 

80 stycken pedagoger (27 %) valde att besvara enkäten. Detta innebär att 

studiens analyser har genomförts med 80 stycken enkätsvar. 

 

4.3 Datainsamling 

Rektorerna för samtliga skolor i de båda kommunerna kontaktades genom mejl 

där ett missivbrev bifogades (bilaga 3). Missivbrevet innehöll en presentation 

om studiens bakgrund och syftet samt en förfrågan om tillåtelse till att få lämna 

ut enkäter till samtliga pedagoger på respektive skola. Rektorerna ombads även 

att informera pedagogerna om att de gett sitt medgivande till skolans deltagande 

i studien samt att enkäten skulle delas ut v.16.  Enkäten (bilaga 1) tillsammans 

med ett informationsbrev (bilaga 2) delades ut i respektive pedagogs postfack 

under måndagen och tisdagen v.16. För att göra pedagogerna extra 

uppmärksamma på enkäten var informationsbrevet/ försättsbladet färgat. För att 

säkerhetsställa att samtliga pedagoger som ingick i vår population fick en enkät 

var, tog vi hjälp av rektor eller en pedagog på respektive skola vid lämnandet i 

postfacken.  Pedagogernas informationsbrev innehöll även den en presentation 

om studiens syfte samt information om samtycke, anonymitet, beskrivning av 

enkätens utformning och var den svarsbox som lämnades på respektive skolan 

ställdes, hur den såg ut samt att den skulle hämtas under tisdag v17. För att göra 

pedagogerna påminda om enkätundersökningen var svarsboxen skarpt orange 

färgad och försedd med information om pågående enkätundersökning samt sista 

svarsdag. Svarsboxen placerades på ett väl synligt ställe i personalrummet, eller 

vid pedagogernas postfack.  
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4.4 Enkätkonstruktion och operationalisering 

Vår enkät består av 78 frågor och är indelade i 6 delar. Den första delen består 

av ett inledande avsnitt rörande frågor kring pedagogens utbildning och yrke. 

Den andra delen handlar om arbetsplatsens organisationsstruktur. Del tre berör 

barn som far illa och tar upp frågor rörande pedagogens inställning till 

anmälningsplikten samt om de för närvarande oroar sig för eller tror att någon 

elev far illa. I nästföljande del ombeds de pedagoger som tror att en elev far illa 

just nu, fylla i vilka eventuella tecken som observerats hos en elev, när tron 

uppstod samt hur pedagogen agerat i det aktuella fallet. I del fem ombeds 

pedagogen svara på frågor rörande demografiska uppgifter. Den sista delen 

“Bilagor” består av fler individuella teckenblanketter där pedagoger som tror att 

fler än en elev far illa ombeds fylla i en teckenblankett för varje elev.  

Inom den positivistiska vetenskapstraditionen strävar man efter att 

operationalisera varje begrepp, det vill säga, beskriva hur begrepp framtagna ur 

teorin avses undersökas och mätas i den konkreta undersökningen (Sohlberg 

2009:119). De begrepp som tas fram ska stämma överens med teorin, vara klara 

och entydiga, relevanta för sammanhanget och säga något om 

problemformuleringen. Begreppen används sedan för att definiera de variabler 

som behövs i undersökningen (Eliasson 2006:12–14). De begrepp som vi i 

huvudsak har valt att behandla i studien är organisationsstruktur, individens 

bakgrund, rationalitet och begränsad rationalitet. Vid utformningen av vår enkät 

har vi hämtat inspiration från tidigare enkätstudier i Sverige (Broberg & Lundén 

1994; Lundén 2004; Sundell & Colbiörnsen 2000), vilket är positivt i 

bemärkelse att de redan är granskade samt att det ger möjlighet till att jämföra 

resultat (Esaiasson et al. 2012:241). Enkäten har även testats genom en mindre 

pilotundersökning med 6 stycken respondenter med olika erfarenheter av att 

arbeta som pedagog, men som inte ingick i vår population. Syftet med 

pilotundersökningen var bland annat att upptäcka frågor som upplevdes vara 

svåra att förstå, se hur instruktioner uppfattades samt att se om ordningsföljden 

bland frågorna var bra eller behövdes justeras (Bryman 2008:259). Därefter har 

enkäten omarbetas utefter de synpunkter som framkom. 

Pedagogens bakgrund mäts med frågorna 3- 6, 8b, 11-14, 17, 18, 21-34, 36-39, 

40-51, 53-64, 66-77). Frågorna 3-6, 8b, 21-34, 36-37, 40-51, 53-64 samt 66, 77 

har konstruerats med inspiration av Broberg & Lundéns pilotprojekt (1994:11) 

Frågorna 11-14, 17-20 är egenkonstruerade frågor. Organisationsstrukturen 

belyses genom frågorna 1-2, 7 - 8a, 9,10 samt 15, 16. Frågorna 1, 5, 6, samt 7, 8, 

8a har konstruerats utifrån idéer från Brobergs & Lundens pilotprojekt 

(1994:11). Frågorna 2, 9, 10 samt 15,16 är egenkonstruerade frågor. Begränsad 

rationalitet och rationalitet mäts med frågorna 35, 52, 65 samt 78. Dessa är 

konstruerade utifrån Sundell & Colbiörnsen (2000:146–147) studie. Frågor (23-

34, 40-51, 53-64, 66-77) som avser att belysa vilka eventuella tecken som 

pedagogen har observerat hos en elev/elever som de tror far illa har sin grund i   
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de tecken på bristande omsorgsfunktioner som Broberg & Lundén (1994:12) (se 

även Lundén 2004:39–40) konstruerade i pilotprojektet men även tecken på 

psykosociala problem som Sundell & Colbiörnsen (2000:146–147) använt sig av 

i sin studie. Tecknen har sedan omarbetats, dels för att passa in den 

ålderskategori på elever som de pedagoger vi valt att vända oss till möter, men 

även för att de ska stämma in på de beskrivningar av situationer när barn riskerar 

fara illa som regeringen redogör för i propositionen Stärkt skydd för barn i 

utsatta situationer m.m. (Prop. 2002/03:53 s. 47-49). Regeringen uppmanar 

yrkesverksamma grupper som arbetar med barn att använda dessa beskrivningar 

av situationer när barn riskerar fara illa som verktyg eller hjälpmedel när en 

anmälan till socialtjänsten övervägs. Frågorna som avser att fånga 

tillfredställande och rationella beslut (34, 35, 51, 52, 64, 65,77, 78) är 

konstruerade med grund i de frågor som Sundell & Colbiörnsen (2000:147) har 

använt sig av.  
 

Vår avsikt med enkäten var att med samma metod som Broberg & Lundén 

(1994:11), fånga upp om pedagogen för närvarande oroar sig för, tror eller vet 

att någon elev far illa samt vilka tecken på att eleven far illa som observerats i så 

fall. Vi ville också fånga upp hur pedagogen agerat i de situationer där de tror 

att en elev far illa på samma sätt som Sundell & Colbiörnsen (1997:147) gjort i 

sin studie. Vidare ville vi få information om bakgrundsfaktorer rörande 

pedagogen samt strukturella faktorer rörande organisationsstrukturen för att 

kunna undersöka om någon av dessa faktorer påverkar pedagogens benägenhet 

att anmäla när tro om att elev far illa finns. Här använde vi oss av liknande 

metod som Broberg & Lundén (1994:11) gjorde i pilotprojektet. I likhet med 

Broberg & Lundéns (1994:11) pilotprojekt har vi valt att dela in orosnivån för 

att eleven far illa i tre orosgrupper. Den första nivån oro menar Broberg & 

Lundén (1994:11), innebär att pedagogen upplever att något inte står rätt till 

men att denne inte kan specificera vad det är som ligger till grund för oron. 

Denna nivå oro fångar vi upp genom fråga 21 då vi undrar om det för 

närvarande finns någon elev som pedagogen oroar sig för att dess utveckling är 

i fara, som inte har med kända förhållanden hos eleven själv (t.ex. beträffande 

handikapp eller liknande). Den andra nivån tror innebär att pedagogen har viss 

grund för att eleven far illa men inte tillräckligt för att anmäla till socialtjänsten 

(Broberg & Lundén 1994:11). Den andra orosnivån tror fångar vi upp genom att 

i fråga 22 fråga om det utifrån definitionen nedan finns någon elev som 

pedagogen för närvarande tror far illa. Med begreppet “ far illa” menas barn 

vars vårdnadshavare aktivt eller passivt försummar att tillgodose dess 

grundläggande behov, men även barn som på grund av egna handlingar utgör 

en fara för sig själv.
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Den sista orosnivån vet innebär att pedagogen har observerat en eller flera 

tecken på att barnet far illa (Broberg & Lundén 1994:11). Orosnivån vet fångar 

vi upp genom att pedagogen fyller i den individuella teckenblankett (en per elev) 

som rör vilka eventuella tecken som har observerats kring elev/ elever (23-34, 

40-51, 53-64, 66-77). Termen tror har Broberg & Lundén (1994: 11) valt utifrån 

att det är en juridisk term som ämnar beskriva när en anmälan till socialtjänsten 

ska göras “ Som anställd behöver du dock bara bedöma om situationen för 

barnet är sådan att nämnden behöver ingripa till barnets skydd. Tror du det är 

du skyldig att göra en anmälan.” ( Broberg & Lundén 1994:11). Följaktligen är 

orosnivån tror den nivå där funderingarna om att anmäla eller ej bör aktiveras 

(Lundén 2010:74). 

 

4.5 Variabler 

I studien har en och samma beroende variabel använts i tre olika grupper. 

Beroende variabel som har använts är pedagogens benägenhet att ta kontakt med 

socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Beroende variabeln har sedan 

ställts mot ett antal oberoende variabler. Utöver beroende och oberoende 

variabler har univariata analyser (envariabelsanalyser) skett med ett antal 

beskrivande fristående variabler. I kommunjämförelsen gällande upplevelsen av 

och inställningen till socialtjänsten har den beroende variabeln vilken kommun 

respondenten tillhör ställts mot ett antal oberoende variabler som beskriver 

samverkan. Valet av beroende variabler har skett utifrån att det är den variabeln 

som beskriver skillnaden i analysenhetens egenskap som vi vill förklara 

(Esaiasson et al. 2012:50), alltså pedagogens benägenhet att ta kontakt med 

socialtjänsten. De oberoende variabler som vi valt att ställa mot beroende 

variabeln är de som vi tror kan förklara variationen i den valda beroende 

variabeln (Esaiasson et al. 2012:51), pedagogernas benägenhet. 

4.5.1 Beroende variabler 

I grupp 1 består beroende variabeln av fråga nr. 17 i enkätformuläret. Beroende 

variabeln består därmed av de pedagoger som någon gång i sitt yrke har gjort en 

eller flera anmälningar till socialtjänsten = Benägen (n=45). Beroende variabel 

består också av dem som inte någon gång i sitt yrke gjort en anmälan till 

socialtjänsten gällande tro om att en elev far illa = Ej benägen (n=34). 

I grupp 2 består beroende variabeln av vår indelning av pedagogernas 

benägenhet. De pedagoger som tidigare i yrket har gjort en eller flera 

anmälningar till socialtjänsten, men just nu inte har tro om att någon elev far 

illa, eller har tro om att någon elev far illa just nu och har konsulterat och/ eller 

gjort en anmälan till socialtjänsten i samtliga aktuella fall/ fallen = Benägen 

(n=35). De pedagoger som inte har gjort någon anmälan till socialtjänsten i sitt 

yrke, men för närvarande tror att en elev far illa och varken har konsulterat eller 

gjort en anmälan till socialtjänsten i det aktuella fallet = Ej benägen (n=12). 
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Resterande 33 respondenter har inte gått att klassificera då de antingen har varit 

ambivalenta i sina beslut eller aldrig tidigare gjort en anmälan till socialtjänsten 

och tror inte heller för närvarande att någon elev far illa. 

 

I grupp 3 består beroende variabeln av de fall där pedagogen har fyllt i den 

individuella teckenblanketten för en elev där tro om att eleven far illa finns. I 

denna variabel består varje ID av en ifylld teckenblankett, vilket gör att de sju 

pedagoger som har fyllt i två teckenblanketter var gör att de individuella och 

strukturella faktorerna bakom agerandet finns med identiskt två gånger. De 

teckenblanketter där pedagogen har fyllt i utifrån att tro om att eleven far illa 

finns och där pedagogen har agerat genom att konsultera och/ eller gjort en 

anmälan till socialtjänsten= Benägen (n=20). De teckenblanketter där pedagogen 

har fyllt i utifrån att tro om att eleven far illa finns och där pedagogen varken har 

konsulterat eller gjort en anmälan till socialtjänsten = Ej benägen (n=25). 

4.5.2 Oberoende variabler 

Beroende benägenhetsvariabeln i de olika grupperna har därefter analyserats 

mot ett antal oberoende variabler. Dessa oberoende variabler kommer nedan 

presenteras i ordning utifrån om de rör strukturella faktorer, individuella 

faktorer, faktorer i det enskilda fallet eller faktorer som rör kommunjämförelsen. 

 

De oberoende variabler som berör organisationsstrukturella faktorer och har 

analyserats mot beroende variabeln i de olika grupperna är: Samverkan mellan 

arbetsplatsen och socialtjänsten, vilken årskurs pedagogen arbetar i, 

om handlingsplan/ rutin avseende hur en anmälan till socialtjänsten går till finns 

på arbetsplatsen, om handlingsplanen/ rutinen tas upp för diskussion, tidsbrist 

och om specifik utbildning avseende barn som far illa erhållits via arbetsplatsen. 

 

De oberoende variabler som klassificerats som individuella bakgrundsfaktorer 

och har analyserats mot beroende variabeln i de tre grupperna är: upplevelsen av 

att en anmälan till socialtjänsten generellt medför att familjen/ eleven får 

tillfredsställande stöd, upplevd kunskap om innehållet i handlingsplanen/ rutinen 

gällande hur en anmälan till socialtjänsten går till, upplevd kunskap om vilka 

situationer som förpliktigar en anmälan till socialtjänsten, boende i förhållande 

till arbetsplats, ålder, kön, familjesituation och antal år i yrket. 

 

De oberoende variabler i det enskilda aktuella fallet har endast analyserats mot 

beroende variabeln i grupp 3, där pedagogens benägenhet i det enskilda aktuella 

fallet beskrivs. De oberoende variabler i det enskilda fallet som har analyserats 

mot beroende variabeln i grupp 3 är: respondentens agerande, antalet 

observerade tecken och observerade tecken inom de olika teckenkategorierna.
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De oberoende variabler som berör kommunjämförelsen och har analyserats mot 

beroende variabeln vilken kommun respondenten tillhör är: hur ofta någon från 

socialtjänsten har besökt arbetsplatsen för att informera om bestämmelserna 

kring anmälningsskyldigheten, upplevelsen av samverkan mellan arbetsplatsen 

och socialtjänsten, kännedom om möjligheten att kontakta socialtjänsten för 

konsultation/ rådgivning kring en elev när oro finns, jag har inga svårigheter att 

ta kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning kring en elev som jag 

oroar mig för, har i yrket gjort en anmälan till socialtjänsten om att en elev far 

illa och en anmälan till socialtjänsten medför generellt att familjen/eleven får 

tillfredsställande stöd/hjälp. 

 

4.6 Analysmetod  

De inhämtade enkäterna kodades och fördes in i statistikprogrammet SPSS, 

version 21. Efter enkäternas införande i SPSS gjordes frekvenstabeller för 

samtliga variabler för att få en bild av fördelningen (Edling & Hedström 

2003:19). Frekvenstabeller är mest lämpade för variabler på nominal- och 

ordinalskalenivå där det finns ett begränsat antal svarskategorier. Majoriteten av 

våra variabler befinner sig på nominal- och ordinalskalenivå då exempelvis 

ålder, och antal år i yrket kodats om till ordinalvariabler med ett antal kategorier 

(Edling & Hedström 2003:20). Ett antal variabler som beskrev respondenterna 

studerades vidare genom univariata analyser (Djurfeldt et al. 2010:39), dessa 

beskrivs senare i analys avsnittet under rubriken "Respondenterna". En 

jämförelse mellan de två kommunerna utifrån upplevelsen samverkan mellan 

arbetsplatsen och inställningen till socialtjänsten genomfördes genom analys av 

kommunernas typvärde. Typvärde är det värde som är vanligast förekommande, 

som flest respondenter har svarat (Djurfeldt et al. 2010:49). 

 

Sambandsanalys i det statistiska datorprogrammet SPSS har skett för att 

undersöka om samband fanns mellan de olika oberoende variablerna och 

beroende variabeln benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att 

en elev far illa finns (Esaiasson et al. 2012:365–366). Variablerna befinner sig 

på nominal- och ordinalskalenivå, varpå korstabellsanalyser med tillhörande 

sambandsmått har använts (Djurfeldt et al. 2010:149). Korstabulering är ett bra 

sätt att se om det finns samband mellan de beroende och oberoende variabler 

som undersöks (Djurfeldt et al. 2010:142). Vi har använt oss av korstabeller på 

det sättet som föreskrivs där beroende variabeln placeras som radvariabel och 

den oberoende som kolumnvaiabel, vilket gör att vi har kunnat avläsa utfall på 

beroende variabeln i sammanhang av värdet på den oberoende variabeln 

(Djurfeldt et al. 2012:143–144). För att korstabellanalyserna ska ske så smidigt 

som möjligt har värdena instämmer helt och instämmer delvis slagits ihop, lika 

så har tar delvis avstånd ifrån och tar helt avstånd ifrån slagits samman 
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(Djurfeldt et al. 2010:147). Trots att vi valt att göra en totalundersökning, vilket 

möjliggör en generalisering från ett urval till populationen har vi valt att göra 

sambandstester. I totalundersökningar görs sambandstester i ett annat syfte än 

vid andra urvalsmetoder. Syftet med att göra sambandstest i en 

totalundersökning är att urskilja om ett samband eller en skillnad är 

betydelsefull eller inte och vilka av dessa som är värda att lyfta fram (Djurfeldt 

et al. 2010:194). För att se betydelsefulla samband mellan två variabler som är 

värda att lyfta fram har korrelationskoefficienten r (Wahlgren 2012:127), 

tillsammans med sambandsmåttet Spearman används. En annan benämning på 

Spearman är rangkorrelation, när måttet används så beräknas korrelationen 

mellan mätvärdena, som har ersatts av rangtal (Wahlgren 2012:128). Spearman 

används för variabler på ordinalskalenivå (Djurfeldt et al. 2010:149), vilket 

gjorde valet av sambandsmått lämpat för vår analys då alla variabler där vi 

eftersökt mått på samband befinner sig på ordinalskalenivå. 

 

Redovisning av resultatet sker genom såväl tabeller, enkla stapeldiagram 

(Wahlgren 2012:18), grupperade stapeldiagram (Wahlgren 2012:80) eller 

histogram (Wahlgren 2012:92). Enkla stapeldiagram har använts när variabeln 

befinner sig på nominal- eller ordinalnivå, histogram har använts när variabeln 

är på kvotskalenivå (Wahlgren 2012:78), exempelvis variabeln ålder utan att 

ålderskategoriindelning gjorts. När histogram har gjorts har analys av 

normalkurvan skett för att se om fördelningen är symmetrisk, vilket den är när 

båda sidorna om toppen är spegelbilder av varandra (Djurfeldt et al. 2010:56). 

 

4.7 Etiska övervägande 

Denna studie har följt de etiska riktlinjer som gäller forskning inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig inriktning (Vetenskapsrådet 2002:6). I vår studie togs 

initialt kontakt med rektor på respektive skola. Det är rektorn som har mandat att 

godkänna skolans medverkan i studien och ge oss tillåtelse att dela ut 

enkätformuläret till pedagoger på skolan. Pedagogerna på skolan befinner sig i 

en beroendeställning till rektorn och för att varje enskild pedagog ska känna att 

deltagandet är frivilligt har samtyckeskravet särskilt beaktats. Utifrån 

samtyckeskravet har en försäkran skett om varje enskild pedagogs samtycke till 

medverkandet i studien genom att pedagogen via enkätens informationsbrev 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att pedagogen godkänner sin 

medverkan i studien genom att lämna in den ifyllda enkäten. Information kring 

studiens syfte och ytterligare information kring behandlingen av enkäterna 

bifogades i informationsbrevet. Inga personuppgifter inhämtas från pedagogen, 

vilket tillgodoser individskyddskravet. Individskyddskravet stärks ytterligare 

genom att även de enskilda skolorna samt kommunerna är anonymiserade, då vi 

anser att denna information kan uppfattas utelämnande (Bryman 2008:131).  
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Konfidentialitetskravet uppfylls genom att enkäterna förvaras på ett sådant sätt 

att ingen obehörig kommer åt dem samt att de efter studiens genomförande 

förstörs. De inhämtade enkäterna kommer endast att användas till denna studies 

forskningsändamål, vilket tillgodoser nyttjandekravet (Bryman 2008:132). 

 

 

4.8 Metoddiskussion 

4.8.1 Bortfallsanalys 

Något som är problematiskt med enkätundersökningar är att de tenderar att 

medföra ett stort bortfall (Bryman 2008:231). För att försöka undvika ett stort 

bortfall vidtogs ett antal åtgärder. Ett tydligt informationsbrev (bilaga 2) 

bifogades enkäten innehållande all relevant information som bör ingå i ett 

informationsbrev (Bryman 2008:212,231). Stor vikt lades vid enkätens layout, 

både genom att försöka ge den ett professionellt intryck vilket ökar 

tillförlitligheten samt svarsprocenten, men också genom att använda likertskalor 

samt ge förtydligande instruktioner inför frågorna. Vår enkät är relativt 

omfattande vilket kan öka risken för bortfall, samtidigt visar flera 

undersökningar att även omfattande enkäter kan ge hög svarsfrekvens, bara 

respondenten upplever frågorna som intressant och viktiga (Bryman 2008: 231-

235). Forskning som redovisats tidigare i denna studie beskriver att pedagoger 

upplever brister i strukturen för att anmälningsskyldigheten ska kunna fullgöras, 

därigenom antogs att ämnet och frågorna skulle upplevas viktiga och engagera 

dem till att fylla i enkäten. Trots detta drabbades denna studie av ett stort 

bortfall. En stor del av bortfallet skedde i ett initialt skede då tillstånd från rektor 

på respektive skola behövde inhämtas för utdelande av enkäter till verksamma 

pedagoger (Eliasson 2006:44). Rektorerna fungerade således som ”gatekeepers” 

då rektorer som ansvarade för 18 stycken av de totalt 38 stycken skolor inte gav 

sin tillåtelse till att enkäten delades. Detta var ett problem som för oss var etiskt 

svårt att kringgå då det i så fall skulle inneburit att vi hade tvingats dela ut 

enkäter utan rektorernas tillåtelse. Av de 20 stycken skolor där rektor gav 

tillåtelse till att enkäten fick delas ut, föll ytterligare två skolor bort då inga 

ifyllda enkätformulär återlämnades (1 stycken årskurs 1-6 skola och 1 stycken 

årskurs 1-3 skola, totalt 13 respondenter). Enbart 80 stycken av de totalt 290 

stycken utlämnade enkäterna återlämnades ifyllda. Vad det stora bortfallet beror 

på går inte med säkerhet att säga, dock har det i efterhand kommit fram att 

nationella prov, ifyllande av individuella utvecklingsplaner samt 

utvecklingssamtal pågått i många skolor samtidigt som undersökningens 

genomförande. Pedagogens höga arbetsbelastning vid tiden torde således ha en 

stark påverkan på bortfallet. Ett stort bortfall medverkar till en osäkerhet vad 

gäller kvantitativa undersökningars resultat, särskilt om bortfallet medför att 

individer med särskilda egenskaper underrepresenterats, det vill säga att 

bortfallet är systematiskt (Djurfeldt et al. 2010:108).
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Det är svårt att avgöra om vår studie har drabbats av ett systematiskt bortfall då 

samtliga låg- mellan- och högstadier representeras i undersökningen likväl som 

fri- landssbyggds- och tätortsskolor. Den generella bedömningen av i vilken 

grad bortfallet påverkat studiens resultat är också svårt att avgöra, dock bör 

studiens resultatdel och slutdiskussion läsas och förstås utifrån denna 

information.  

4.8.2 Validitet 

För att bedöma en studies validitet granskas dess teoretiska och 

begreppsmässiga relevans, det vill säga om undersökningen verkligen mäter det 

som den avser att mäta, alltså dess giltighet. En hög validitet innebär således att 

vår teoretiska förståelse tillsammans med de begrepp vi tagit fram stämmer 

överens med våra frågeställningar och att detta i sin tur genererat i meningsfulla 

mätbara frågor, vars svar sedan speglar det vi vill undersöka. Frånvaro av 

systematiska fel i dessa steg innebär därmed hög validitet (Djurfeldt et al. 

2010:104). Vi anser att de teorier vi utgått ifrån samt de framtagna begreppen är 

mycket relevanta och tillämpbara för att ge svar på våra frågeställningar. Flera 

studier som tagits upp i den tidigare forskning har också i stor utsträckning 

använt sig av samma teorier och begrepp vilket också styrker dess relevans. I 

konstruerandet av vår enkät har vi dessutom använt frågor från två tidigare 

studier (Broberg & Lundén 1994; Sundell & Colbiörnsen 2000) vilket också 

ökar validiteten i vår studie då dessa redan har granskats av andra forskare 

(Bryman 2008:260–261). För att även kontrollera och undvika systematiska fel 

bland de egenkonstruerade frågorna har enkäten testats genom en mindre 

pilotundersökning bestående av ett urval som inte ingått i vår population 

(Bryman 2000:258–259). Ett antal relevanta synpunkter framkom varpå enkäten 

omarbetades. För att öka validiteten i undersökningen har olika indikationer på 

samma begrepp konstruerats. Genom korrelationsmåttet Spearman´s rho har 

resultaten för de olika indikatorerna sedan jämförts. Dessa har visat på statistisk 

signifikans vilket innebär att de har pekat i samma riktning och talar därmed för 

en hög validitet (Eliasson 2006:17). Därmed bedöms studien ha en relativt hög 

validitet. 

4.8.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning bestäms utifrån dess pålitlighet, det vill säga om 

undersökningen går att upprepa och då uppvisa samma resultat. Ju mer säkra vi 

kan vara på att resultatet går att replikera desto högre reliabilitet har 

undersökningen. Graden av reliabilitet bestäms också utifrån hur noga och hur 

väl mätningarna utförs och bearbetats (Eliasson 2006:14–15). Vid utformningen 

av vår enkät har vi som komplement använt oss av frågor som andra forskare 

tidigare har använt vilket ökar reliabiliteten då dessa redan har granskats av 

andra forskare. Detta ger oss också möjlighet till att jämföra vårt resultat med 

tidigare forskning för att hitta likheter eller skillnader (Esaiasson et al  
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2012:241). För att försöka undvika bristande reliabilitet på grund av själva 

mätinstrumentet (Djurfeldt et al. 2010:104) har vi med hjälp av en 

pilotundersökning och Brymans (2008:260) utformade checklista för 

konstruerande av frågor, exempelvis kontrollerat att vi har fått med viktiga 

instruktioner, att frågorna är tydliga, inte är ledande eller krångliga. Vidare har 

vi vid registrering av data noga kontrollerat att data inte har kodats fel, dels 

genom att dubbelkolla varje respondents svar i SPSS filen (Eliasson 2006:16), 

dels genom att analysera alla variabler separat genom frekvenstabeller för att 

kontrollera att svaren ligger inom rimliga gränser (Eliasson 2006:86–87). Trots 

våra ambitioner att öka reliabiliteten har ett antal brister i enkätens utformning 

upptäckts i efterhand. På fråga 1 har vi inte instruerat respondenten om att 

endast ett svarsalternativ var möjligt att fylla i eller, vilket hade varit ännu 

bättre, att flera alternativ var möjligt att fylla i. Detta resulterade i att två 

respondenters svar fick uteslutas då dessa hade kryssat i båda svarsalternativen 

på frågan (Bryman 2008:246). Vidare var det tre respondenter som valt att inte 

svara på fråga 18 där vi ber respondenten ta ställning till om denne tycker att en 

anmälan till socialtjänsten generellt medför att familjen/ eleven får 

tillfredsställande stöd och hjälp. Frågan kunde ha förtydligats genom att 

exempelvis ha strukit under ordet generellt och lagt till “oavsett om du gjort en 

anmälan eller inte...”, detta då vi antar att de upplevde frågan otydlig eller svår 

att svara på då de på frågan innan svarat att de aldrig gjort en anmälan till 

socialtjänsten. De få missuppfattningar som visat sig bland enkätfrågorna anses 

dock inte ha så stor påverkan varpå vi anser att reliabiliteten av vår studie har en 

accepterad nivå (Trost 2007:66). 

4.8.4 Generaliserbarhet  

För att öka möjligheten till generaliserbarhet i vår studie var vår avsikt att göra 

en totalundersökning av alla pedagoger inom två kommuner. För att möjliggöra 

detta behövde vi först alla rektorers tillåtelse till att få lämna ut enkäten till 

pedagogerna på respektive skola. Utifrån vår definition av pedagog upprättades 

sedan en fullständig urvalsram med hjälp av rektorer/pedagoger på respektive 

skola, för att våra slutsatser skulle kunna gälla hela populationen pedagoger 

(Eliasson: 2006:44, 46). Detta resulterade i 14 skolor av totalt 24 stycken i A 

kommun tackade ja och 6 skolor av totalt 14 skolor, tackade ja i B kommun. Av 

de 290 enkäter som delades ut, återlämnades 80 stycken ifyllda enkäter vilket 

ger en svarsfrekvens på 36 %. Hur stort ett urval ska vara för att anses som 

representativ är enligt Trost (2007) omöjligt att besvara på ett tillfredsställande 

sätt utan hänvisar till tumregeln, ju större urval, desto större sannolikhet för att 

det även representerar hela populationen (2007:37). Sambandsmåttet 

Spearman´s rho visade i resultatet på statistiskt signifikanta samband, ibland 

enstjärnigt, ibland tvåstjärnigt vilket tyder på att resultaten är tillförlitliga och en 

generalisering skulle vara möjlig (Eliasson 2006:111–113). Det stora bortfallet 

medför dock att generalisering till populationen utifrån denna studies resultat 
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inte går att säkerhetsställa fullt ut. Den tidigare forskningens resultat stärker 

dock vår studies trovärdighet då även de har visat på liknande resultat vilket 

möjliggör att vi kan säga att det finns starka tendenser som talar för att det 

resultat vi observerat också finns i populationen (Ahrne & Svensson 2011:29).  
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5. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens respondenter, samt hur 

deras kontakt med socialtjänsten ser ut, 5.1. Efter följer en del som svarar på 

frågeställningen som handlar om vilka organisationsstrukturella faktorer som 

påverkar pedagogens benägenhet, 5.2. Delen därefter, 5.3 ger svar på 

frågeställningen om vilka individuella bakgrundsfaktorer som inverkar på 

pedagogens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. Efter det kommer 

resultatet som svarar på frågeställningen rörande vilka faktorer i det enskilda 

fallet som påverkar pedagogens benägenhet att konsultera/ rådfråga eller göra en 

anmälan till socialtjänsten när den tror att en elev far illa, 5.4. I del 5.5 ges svar 

på den sista frågeställningen gällande om pedagogernas inställning till 

socialtjänsten skiljer sig beroende av om kommunen deltagit i 

samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning av studiens viktigaste resultat. 

 

5.1 Respondenterna 

Den undersökta gruppen med pedagoger inom grundskolan (n=80) bestod av 

92,3 % kvinnor (n=72) och 7,7 % män (n=6). I genomsnitt har respondenterna 

arbetat drygt 19 år i yrket (n=80) och drygt 12 år på samma arbetsplats (n=80). 

Medelåldern för respondenterna redovisas i histogram 1 nedan. 
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Histogram 1 visar att medelåldern för respondenterna är 47 år (n=78). 

Normalkurvan visar en toppig normalfördelning och att fördelningen är 

symmetrisk. 

 

Av respondenterna bestod 71,3 % av pedagoger från kommun A (n=57) och 

28,8 % av pedagogerna från kommun B (n=23). Det var 95 % av pedagogerna 

som hade lärarutbildning (n=76) och 5 % hade annan utbildning (n=4). Av de 

som angav att de hade annan utbildning än lärarutbildning förekom 

fritidspedagogutbildning, förskollärarutbildning + lärarutbildning och 

speciallärarutbildning. Majoriteten av respondenterna 78,2 % arbetade för 

närvarande som klassföreståndare/ mentor (n=61) resterande 21,8 % arbetade för 

närvarande som övrig lärare (n=17). Av respondenterna arbetar 40 % i årskurs1-

3 (n=32), 22,2 % i årskurs 4-6 (n=18), 21,3 % i årskurs 1-6 (n=17), 11,3 i 

årskurs 7-9 (n=9), 3,8 % i årskurs 4-9 (n=3) och 1,3 % i årskurs 1-9 (n=1).  

5.1.1 Anmälan till socialtjänsten 

Det var 57 % av respondenterna som uppgav att de i sitt yrke gjort en anmälan 

till socialtjänsten om att en elev far illa (n=45), 43 % av respondenterna har inte 

i sitt yrke gjort en anmälan till socialtjänsten om att en elev far illa (n=34). I 

histogram 2 visas antalet anmälningar som respondenten i sitt yrke har gjort till 

socialtjänsten. 

 
 

Resultatet i histogram 2 visar att av de respondenter som i sitt yrke gjort en 

anmälan till socialtjänsten om att en elev far illa, har 44,4 % gjort 1 stycken 

(n=20). Det är 12,5 % av respondenterna som har gjort 2 stycken (n=10), 10 %   
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som har gjort 3 stycken (n=8), 3,8 % som har gjort 4 stycken (n=3) och 5 % som 

har gjort 5 stycken eller fler (n=4). Medelvärdet för antal gjorda anmälningar till 

socialtjänsten angående elever som far illa är 2,13 stycken och medianen är 2 

stycken.  

5.1.2 Elever som respondenterna oroar sig för 

Vid tillfället för enkätens ifyllnad var det 53,2 % av respondenterna som hade 

oro för att någon elevs utveckling var i fara som inte hade att göra med kända 

förhållanden hos eleven själv (n=42), 46,8 % av respondenterna hade för 

närvarande inte oro för någon elev (n=37). I histogram 3 visas hur många elever 

varje respondent angav där oro för eleven fanns. 

 
 

Resultatet i histogram 3 visar att av de respondenter som för närvarande oroar 

sig för en elev och har fyllt i hur många elever den oroar sig för (n=41) så var 

det 46,3 % som oroade sig för 1 elev (n=19). Det var 29,3 % som oroade sig för 

2 elever (n=12), 14,6 % som oroade sig för 3 elever, 5,2 % som oroade sig för 

4-7 elever (n=4) och 1,3 % som oroade sig för 10 elever (n=1). Medelvärdet för 

antalet elever som respondenten oroade sig för var 2.12 elever och medianen är 

2 elever. Totalt angav respondenterna att oro fanns för 81 stycken elever. 
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5.1.3 Elever som respondenterna tror far illa 

Vid tillfället för enkätens ifyllnad var det 48,1 % som för närvarande hade tro 

om att någon elev for illa (n=38) och 51,9 % som inte hade tro om att någon 

elev for illa (n=41). I histogram 4 visas hur många elever varje respondent angav 

där den hade tro om att en elev for illa. 

 
 

Resultatet i histogram 4 visar att av de respondenter som för närvarande hade tro 

om att en elev for illa och hade fyllt i hur många elever där tro om att eleven for 

illa fanns (n=38) så var det 65,8 % som hade tro om att 1 elev for illa (n=25). 

Det var 21,1 % som hade tro om att 2 elever for illa (n=8), 5,3 % som hade tro 

om att 3 elever for illa (n=2), 1,3 % som hade tro om att 4 elever far illa (n=1) 

och 2,5 % som hade tro om att 5 elever for illa (n=2). Medelvärdet för antalet 

elever där respondenterna uppgav att tro fanns om att eleven for illa var 1,65 

elever och medianen 1 elev. Totalt angav respondenterna att det fanns tro om att 

61 stycken elever för närvarande for illa. 

 

I de fall där respondenten uppgav att tro fanns om att en/ flera elever for illa och 

fyllde i den individuella teckenblanketten för respektive elev (n=45), uppgav 

respondenten att kontakt tagits med socialtjänsten via konsultation/ anmälan i 

44,4 % av fallen (n=20). I 55,6 % av fallen hade inte konsultation/ anmälan 

gjorts till socialtjänsten (n=25). Resultatet gällande underrapportering, stämmer 

överens med resultat i tidigare forskning, där en genomsnittlig underrapportering 

på 60,5% finns (Lundén & Broberg 2003:50; Sundell 1997:97; Sundell & 

Colbiörnsen 2000:77; Svensson & Jansson 2008:29).   
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5.2 Strukturella faktorer 

5.2.1 Sambandet mellan samverkan och benägenhet 

I tabell 1 visas sambandet mellan den oberoende variabeln om samverkan 

mellan arbetsplatsen och socialtjänsten upplevs tillfredsställande och beroende 

variabeln i de tre olika grupperna rörande respondentens benägenhet att ta 

kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns.  

 

Resultatet i tabell 1 visar på ett betydelsefullt samband då ett linjärt samband 

mellan den oberoende variabel och beroende variabeln i grupp 1 och grupp 2 

visar statistisk signifikans, via sambandmåttet Spearman´s rho. Tabell 1 visar på 

ett starkt statistiskt signifikant samband i grupp 1, p = 0,006 . Korrelations 

koefficienter i de två grupperna, r = 0,311 och r = 0,318 visar på ett positivt 

samband, ju bättre respondenten har upplevt samverkan mellan arbetsplatsen 

och socialtjänsten, ju mer benägen var den att ta kontakt med socialtjänsten när 

tro om att en elev for illa fanns. Vidare visas i tabell 1 att det finns en 

procentuell överrepresentation (28,8 %) i grupp 3 av dem som har tagit kontakt 

med socialtjänsten i det aktuella fallet och som instämmer helt/ delvis i att 

samverkan mellan arbetsplatsen och socialtjänsten är tillfredsställande. Den 

tendens till samband som visas i grupp 3 är inte statistiskt signifikant, vilket inte 

visar på en lika betydelsefull skillnad. Att sambandet är statistiskt signifikant i 

två av grupperna är dock en indikation på att sambandet är värt att 

uppmärksammas (Djurfeldt et al. 2010:194). 

Tabell 1.  

Samverkan - Benägenhet  

Samverkan mellan min arbetsplats och socialtjänsten är tillfredsställande  

Grupp 1: 

Har i yrket gjort en anmälan 

till socialtjänsten om att en 

elev far illa 

 Korrelation Koefficient  

,311
**

 

Sig. (2- sidig) 

,006 

Grupp 2: Benägenhet 

 
Korrelation Koefficient ,318

*
 

Sig. (2-tailed) ,030 

 

 Grupp 3:   
Tar delvis/ helt 

avstånd ifrån 

Instämmer 

helt/ delvis 
Totalt 

Anmält/ konsulterat i det 

aktuella fallet 

 

Antal 

Ja 

11 

35,5 %  

9 

64,3%  

20 

44,4%  

Antal 

Nej 

20 

64,5%  

5 

35,7%  

25 

55,6%  

 Antal 

Totalt 

31 

100%  

14 

100%  

45 

100%  

** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå  

*Korrelation är signifikant på 0,05 nivå 
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Sammanfattningsvis visar resultatet i tabell 1 ett betydelsefullt samband mellan 

att tillfredställande samverkan mellan arbetsplatsen och socialtjänsten ökar 

pedagogens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev 

far illa finns. Resultatet gällande att samverkan mellan arbetsplatsen och 

socialtjänsten spelar in på benägenheten att ta kontakt med socialtjänsten, 

stämmer överens med nationell forskning där samverkan lyfts fram som en 

faktor som ökar benägenheten att göra en anmälan till socialtjänsten (Backlund 

et al. 2012: 34–42; Sundell 1997:102; Svensson & Jansson 2008:29). Utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter kan betydelsen av en god samverkan till 

socialtjänsten ses betydelsefull för att beslutsfattaren ser situationen som 

rutinartad och vet därmed vad som förväntas av sig och av sin organisation i en 

sådan situation. Tydligare organisationsstruktur medför att pedagogen vet hur 

den ska göra vilket underlättar ett rationellt beslut (Christiansen et al. 2005:32, 

56).
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5.2.2 Sambandet mellan den årskurs pedagogen arbetar i och benägenhet 

I tabell 2 visas sambandet mellan den oberoende variabeln i vilken årskurs 

respondenten arbetar i och beroende variabeln i de tre olika grupperna rörande 

respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tron om att en 

elev far illa finns. 

 

Resultatet i tabell 2 visar en procentuell överrepresentation i alla tre grupper 

bland dem som arbetar i årskurs 1-3 och som är benägna att ta kontakt med 

socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Att det finns en procentuell 

överrepresentation i alla grupperna tyder på att det finns ett samband mellan den 

oberoende och beroende variabeln. Sambandet visar att sannolikheten att 

respondenten är benägen att konsultera/ göra en anmälan när den tror att en elev 

far illa är högre när respondenten arbetar i årskurs 1-3, än när pedagogen arbetar 

i de högre årskurserna. Sambandet har dock inte gått att statistiskt signifikant, 

vilket i en totalundersökning innebär att sambandet är mindre betydelsefullt 

(Djurfeldt et al. 2010:194). Det indikerande sambandet som visas i tabell 2 kan 

inte bekräftas genom tidigare forskning då studier med pedagoger som arbetar 

med elever inom skolan inte har sökt efter samband mellan vilken årskurs 

pedagogen arbetar i och benägenhet att anmäla. De studier som har sökt 

samband mellan pedagogens benägenhet och åldersgrupp på barnen de arbetar 

med har varit verksamma inom BVC eller förskola, vilket medfört att en  

Tabell 2.  

Arbetar i årskurs – Benägenhet 

Arbetar för närvarande i årskurs 

 

Grupp 1  1-3 4-6 7-9 1-6 4-9 1-9 Totalt 

Har i yrket gjort 

en anmälan till 

socialtjänsten om 

att en elev far illa 

Antal 

Ja 
19 

59,4% 

10 

55,6% 

3 

33,3% 

12 

75,0% 

0 

0,0% 

1 

100,0% 

45 

57,0% 

Antal 

Nej 
13 

40,6% 

8 

44,4% 

6 

66,7% 

4 

25,0% 

3 

100,0% 

0 

0,0% 

34 

43,0% 

Antal 

Totalt 

32 

100% 

18 

100% 

9 

100% 

16 

100% 

3 

100% 

1 

100% 

79 

100% 

Grupp 2:    1-3 4-6 7-9 1-6 4-9 1-9 Totalt 

Benägenhet 

 

Antal 

Benägen 

16 

94,1% 

9 

64,3% 

1 

20,0% 

8 

80,0% 

0 

0,0% 

1 

100,0% 

35 

74,5% 

Antal 

Ej benägen 

1 

5,9% 

5 

35,7% 

4 

80,0% 

2 

20,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

12 

25,5% 

Antal 

Totalt 

17 

100% 

14 

100% 

5 

100% 

10 

100% 

0 

0% 

1 

100% 

47 

100% 

Grupp 3:   1-3 4-6 7-9 1-6 4-9 1-9 Totalt 

Anmält/ 

konsulterat i det 

aktuella fallet 
 

Antal 

Ja 

4 

66,7% 

8 

42,9% 

6 

0,0% 

7 

41,7% 

0 

0,0% 

0 

100,0% 

25 

44,4% 

Antal 

Nej 

8 

33,3% 

6 

57,1% 

0 

100,0% 

5 

58,3% 

0 

0,0% 

1 

0,0% 

20 

55,6% 

Antal 

Totalt 

12 

100% 

14 

100% 

6 

100% 

12 

100% 

0 

0% 

1 

100% 

45 

100% 
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jämförelse riktat mot vår studie har ansetts irrelevant. Simon (1997:91) belyser 

att individen i beslutsprocessen påverkas av känslor som väcks i situationen där 

ett beslut ska tas, särskilt vanligt beskrivs det vara när besluten har att göra med 

människor. Utifrån teorin skulle en förklaring till resultatet i tabell 5 kunna ses 

genom att elever i de lägre årskurserna väcker starkare känslor utifrån 

omhändertagande och skydd. De starkare känslor som väcks skulle då bidra till 

att kontakt tas med socialtjänsten i större omfattning, än när eleven går i högre 

årskurs. 
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5.2.3 Sambandet mellan handlingsplan/ rutin och benägenhet 

Av respondenterna angav 65,8 % (n=52) att det fanns en handlingsplan för hur 

en anmälan till socialtjänsten går till, 13,9 % (n=11) uppgav att handlingsplan/ 

rutin inte fanns och 20,0 % (n=16) visste inte om handlingsplan/ rutin fanns på 

arbetsplatsen. Samband hittades inte mellan den oberoende variabeln om 

handlingsplan/ rutin finns på arbetsplatsen och beroende variabeln i de tre olika 

grupperna rörande respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten 

när tron om att en elev far illa finns.  

 

I tabell 3 visas sambandet mellan den oberoende variabeln hur ofta 

handlingsplanen/ rutinen tas upp för diskussion på exempelvis personalmöten 

och beroende variabeln i de tre olika grupperna rörande respondentens 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tron om att en elev far illa 

finns.  

 

 

Resultatet i tabell 3 visar en procentuell överrepresentation i grupp 1 och grupp 

2 av de respondenter som har uppgett att handlingsplanen/ rutinen tas upp för 

diskussion och som är benägna att ta kontakt med socialtjänsten när tron om att 

en elev far illa finns. Sambandsmåttet Spearman’s rho (p = 0,005) visar på att 

sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln är statistiskt 

Tabell 3.  

Handlingsplan tas upp för diskussion - Benägenhet 

Hur ofta tas handlingsplanen/ rutinen upp för diskussion på exempelvis personalmöten 

 

 

Grupp 1: 
 

 Handlingsplan tas 

inte upp för 

diskussion 

Handlingsplan tas 

upp för diskussion 

Totalt 

Har i yrket gjort en anmälan 

till socialtjänsten om att en 

elev far illa 
 

Antal 

Ja 
8 

44,4% 

21 

61,8% 

29 

55,8% 

Antal 

Nej 
10 

55,6% 

13 

38,2% 

23 

44,2% 

Antal 

Totalt 
18 

100% 

34 

100% 

52 

100% 

 

 

Grupp 2:  

  

Handlingsplan tas 

inte upp för 

diskussion 

Handlingsplan tas 

upp för 

diskussion 

Totalt 

Benägenhet 

 

Antal 

Benägen 

6 

54,5% 

16 

84,2% 

22 

73,3% 

Antal 

Ej benägen 

5 

45,5% 

3 

15,8% 

8 

26,7% 

Antal 

Totalt 

11 

100% 

19 

100% 

30 

100% 

Grupp 3:  

Anmält/ konsulterat i det 

aktuella fallet 

 
Korrelation Koefficient ,488

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 

** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå 
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signifikant och betydelsefullt att lyfta fram. Korrelations koefficient r = 0,488 

visar på att sambandet är positivt, att om handlingsplanen/ rutinen tas upp för  

diskussion på arbetsplatsen, desto mer benägen är respondenten att ta kontakt 

med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Tabell 3 visar i grupp 1 

och grupp 2 tendenser till att det finns ett samband mellan den oberoende 

variabeln om handlingsplanen tas upp för diskussion och beroende variabeln 

rörande respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om 

att en elev far illa finns.  

 

Resultatet stämmer överens med studien utförd av Lundén och Broberg 

(manuskript: 53) där en tendens till samband funnits mellan nyligen diskuterade 

riktlinjer på arbetsplatsen och ökad benägenhet att anmäla. Internationella 

studier visar dock på motstridiga beslut då osäkerhet kring arbetsplatsens 

riktlinjer/policy kring barn som far illa inte har visat påverka benägenheten att 

anmäla (Crenshaw et al. 1995:1 104; Hawkins & McCallum 2001:312). Att 

riktlinjer diskuterade på arbetsplatsen ökar benägenheten att anmäla kan utifrån 

teorin förklaras genom begreppet lärande från erfarenheter.  Pedagogen får 

kunskap och erfarenheter hur den ska agera i en situation där en elev misstänkts 

fara illa, genom att riktlinjer/ handlingsplaner diskuteras på arbetsplatsen. När 

pedagogen sedan ställs inför situationen senare i yrket, aktiveras de olika 

reglerna och pedagogen handlar utefter den kunskap som den har erhållit 

(Christensen et al. 2005:56). 

 5.2.4 Sambandet mellan tidsbrist och benägenhet 

Resultatet i studien har inte visat på något samband mellan de oberoende 

variabler min organisation ger mig tillräckligt med tid eller upplevd stress under 

senaste två månader och beroende variabeln i de tre grupperna rörande 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att elev far illa finns. 
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5.2.5 Sambandet mellan om specifik utbildning avseende barn som far illa 

erhållits på arbetsplatsen och benägenhet 

Av respondenterna hade 37,2 % erhållit specifik utbildning avseende barn som 

far illa via sin nuvarande eller tidigare arbetsplats (n=29), 57,7 % hade inte via 

sin nuvarande eller tidigare arbetsplats erhållit någon specifik utbildning 

avseende barn som far illa och 5,1 % visste inte (n=4). 

 

I tabell 4 visas sambandet mellan den oberoende variabeln om specifik 

utbildning avseende barn som far illa erhållits via nuvarande eller tidigare 

arbetsplats/ arbetsplatser och beroende variabeln i de tre olika grupperna rörande 

respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en 

elev far illa finns. 

Resultatet i tabell 4 visar att det finns en procentuell överrepresentation i alla tre 

grupper bland dem som har erhållit utbildning avseende barn som far illa via 

nuvarande/ tidigare arbetsplats och som är benägna att ta kontakt med   

Tabell 4.  

Specifik utbildning via arbetsplatsen - Benägenhet 

Erhållit specifik utbildning avseende barn som far illa via nuvarande eller tidigare arbetsplats/ arbetsplatser 

Grupp 1 

 

 
Ja Nej Vet inte Totalt 

Har i yrket gjort en anmälan 

till socialtjänsten om att en 

elev far illa 
 

Antal 

Ja 

20 

69,0% 

23 

51,1% 

2 

50,0% 

45 

57,7% 

Antal 

Nej 

9 

31,0% 

22 

48,9% 

2 

50,0% 

33 

42,3% 

Antal 

Totalt 

29 

100% 

45 

100% 

4 

100% 

78 

100% 

Grupp 2 
  Ja Nej Vet inte Totalt 

Benägenhet 

 

Antal 

Benägen 

16 

84,2% 

18 

69,2% 

1 

50,0% 

35 

74,5% 

Antal 

Ej benägen 

3 

15,8% 

8 

30,8% 

1 

50,0% 

12 

25,5% 

Antal 

Totalt 

19 

100% 

26 

100% 

2 

100% 

47 

100% 

Grupp 3:  
 Ja Nej Vet inte Totalt 

Anmält/ konsulterat i det 

aktuella fallet 

 

Antal 

Ja 

12 

57,1% 

7 

35,0% 

1 

25,0% 

20 

44,4% 

Antal 

Nej 

9 

42,9% 

13 

65,0% 

3 

75,0% 

25 

55,6% 

Antal 

Totalt 

21 

100% 

20 

100% 

4 

100% 

45 

100% 
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socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Den procentuella 

överrepresentationen tyder på ett samband mellan att specifik utbildning 

avseende barn som far illa erhållen på arbetsplatsen ökar pedagogens 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. 

Sambandet har dock inte statistiskt signifikant, vilket i en totalundersökning 

innebär att sambandet är mindre betydelsefullt (Djurfeldt et al. 2010:194).  

 

I studier gjorda av Lundén & Broberg (manuskript: 53) och Hawkins & 

McCallum (2001:301) bekräftas vårt resultat, då de båda har funnit att 

utbildning rörande barn som far illa ökar benägenheten att anmäla. Även Sundell 

(1997:102) visade på att kunskap kring anmälningsplikten påverkar pedagogens 

beslut att ta kontakt med socialtjänsten eller inte. En studie gjord av Walsh et al. 

(2008:991) visade dock att de som inte erhållit någon utbildning angående 

anmälningsplikten/ barn som far illa var mer benägna att anmäla. Utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt kan sambandet mellan erhållen utbildning på 

arbetsplatsen och pedagogens benägenhet förklaras genom ett institutionellt 

perspektiv. Inom det institutionella perspektivet lyfts fram att individen lär 

genom erfarenheter och lär sig vilka situationer som aktiverar vilka regler. 

Genom att pedagogen lär utifrån erfarenheter som den fått utifrån utbildningen, 

vet den vilka regler som aktiveras och hur den ska agera när tro om att en elev 

far illa uppstår (Christensen et al. 2005:56).  
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5.3 Individuella bakgrundsfaktorer 

5.3.1 Sambandet mellan benägenhet och generella upplevelsen av resultatet av 

en anmälan 

I tabell 5 visas sambandet mellan den oberoende variabeln upplevelsen av att en 

anmälan generellt medför tillfredsställande stöd och hjälp för familjen/ eleven 

och beroende variabeln i de tre olika grupperna rörande respondentens 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tron om att en elev far illa 

finns. 

 

Resultatet i tabell 5 visar att det finns en procentuell överrepresentation i alla 

grupper av de respondenter som upplever att en anmälan generellt medför 

tillfredsställande stöd och hjälp för familjen/ eleven och som är benägna att ta 

kontakt med socialtjänsten när tron om att en elev far illa finns. Att det finns en 

procentuell överrepresentation i alla grupperna tyder på att det finns ett samband 

mellan den oberoende och beroende variabeln. Sambandet visar att 

sannolikheten att respondenten är benägen att konsultera/ göra en anmälan när 

den tror att en elev far illa är högre om upplevelsen är att en anmälan till 

socialtjänsten generellt medför tillfredsställande stöd för familjen/ eleven.  

Tabell 5.  

En anmälan medför generellt - Benägenhet 

En anmälan till socialtjänsten medför generellt att familjen/ eleven får tillfredsställande stöd och hjälp 

 

Grupp 1:  

 Tar delvis/ helt 

avstånd ifrån 

Instämmer 

helt/ delvis 

Totalt 

Har i yrket gjort en anmälan 

till socialtjänsten om att en 

elev far illa 
 

Antal 

Ja 

22 

56,4% 

23 

63,9% 

45 

60,0% 

Antal 

Nej 

17 

43,6% 

13 

36,1% 

30 

40,0 % 

Antal 

Totalt 

39 

100% 

36 

100% 

75 

100% 

 

Grupp 2: 
  

Tar delvis/ helt 

avstånd ifrån 

Instämmer 

helt/ delvis 
Totalt 

Benägenhet 

 

Antal 

Benägen 

17 

65,4% 

18 

85,7% 

35 

74,5% 

Antal 

Ej benägen 

9 

34,6% 

3 

14,3% 

12 

25,5 % 

Antal 

Totalt 

26 

100% 

21 

100% 

47 

100% 

 

Grupp 3:  
 

Tar delvis/ helt 

avstånd ifrån 

Instämmer 

helt/ delvis 
Totalt 

Anmält/ konsulterat i det 

aktuella fallet 

 

Antal 

Ja 

11 

40,7% 

9 

50,0% 

20 

44,4% 

Antal 

Nej 

16 

59,3% 

9 

50,0% 

25 

55,6% 

Antal 

Totalt 

27 

100% 

18 

100% 

45 

100% 
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Sambandet är dock inte statistiskt signifikant, vilket i en totalundersökning 

innebär att sambandet är mindre betydelsefullt (Djurfeldt et al. 2010:194). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i tabell 5 att det finns tendens till samband 

mellan upplevelsen av att en anmälan till socialtjänsten generellt medför 

tillfredsställande stöd och hjälp för familjen/ eleven och ökad benägenhet hos 

pedagogen att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. 

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som visar att negativ 

inställning till och dåliga erfarenheter av socialtjänsten minskar benägenheten 

att ta kontakt med socialtjänsten när misstankar finns om att ett barn/ elev far illa 

(Backlund et al. 2012: 34 – 42; Sundell 1997; 102; Svensson & Jansson 2008: 

29; Crenshaw et al. 1995: 1107–1108). En studie utförd av Hawkins & 

McCallum (2001:312) visade dock på avsaknaden av samband mellan 

inställningen till socialtjänsten och benägenhet att anmäla. En möjlig teoretisk 

förklaring till resultatet är att individen i sin beslutsprocess påverkas av och 

handlar utifrån erfarenheter om vad som har fungerat eller inte har fungerat i 

liknade situationer (Christiansen et al. 2005: 13). Har pedagogen varit med om 

anmälningar som inte lett till någon vinning för familjen/ eleven familj utan 

istället exempelvis endast lett till konflikter med föräldrarna, finns risken att 

pedagogen beslutar sig för att inte anmäla i en likande situation senare i yrket 

utan söker efter andra handlinsalternativ.  
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5.3.2 Sambandet mellan upplevd kunskap om innehållet i handlingsplanen och 

benägenhet 

I tabell 6 visas sambandet mellan den oberoende variabeln upplevd kunskap om 

innehållet i handlingsplanen/ rutinen och beroende variabeln i de tre olika 

grupperna rörande respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten 

när tron om att en elev far illa finns 

 

 

Resultatet i tabell 6 visar ett linjärt statistiskt signifikant samband mellan den 

oberoende variabel och beroende variabeln i grupp 3. Sambandet är statistiskt 

signifikant, vilket har säkerhetsställts via sambandmåttet Spearman’s rho, p = 

0,033, vilket visar på ett betydelsefullt samband. Sambandet i grupp 1 är 

positivt, vilket visas i tabell 6 av korrelations koefficient r = 0,391 (grupp 3). 

Det positiva sambandet innebär att ju bättre kunskap respondenten har om 

innehållet i handlingsplanen/ rutinen, ju mer benägen är den att ta kontakt med 

socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Tabell 6 visar att det i grupp 1 

och grupp 2 finns en procentuell överrepresentation av de respondenter som 

instämmer helt/ delvis i att kunskapen om innehållet i handlingsplanen/ rutinen 

är mycket bra och som är benägna att ta kontakt med socialtjänsten när tro om 

att en elev far illa finns. Den procentuella överrepresentationen visar på tendens 

av samband mellan kunskap om innehållet i handlingsplanen/ rutinen och att 

respondenterna är benägna att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en 

elev far illa finns. Det resultat som visas i tabell 8 kan utifrån teorin förklaras 

genom att det inom skolan, som är en formell organisation finns en struktur 

Tabell 6.  

Handlingsplan - Benägenhet 

Min kunskap om innehållet i handlingsplanen/ rutinen är mycket bra 

 

Grupp 1:  

 Tar delvis/ helt 

avstånd ifrån 

Instämmer 

helt/ delvis 

Totalt 

Har i yrket gjort en 

anmälan till socialtjänsten 

om att en elev far illa 
 

Antal 

Ja 
4 

40,0% 

24 

58,5% 

28 

54,9% 

Antal 

Nej 

6 

60,0% 

17 

41,5% 

23 

45,1% 

Antal 

Totalt 

10 

100% 

41 

100% 

51 

100% 

 

Grupp 2:  
  

Tar delvis/ helt 

avstånd ifrån 

Instämmer 

helt/ delvis 
Totalt 

Benägenhet 

 

Antal 

Benägen 

2 

50,0% 

19 

76,0% 

21 

72,4% 

Antal 

Ej benägen 

2 

50,0% 

6 

24,0% 

8 

27,6% 

Antal 

Totalt 

4 

100% 

25 

100% 

29 

100% 

Grupp 3:  

Anmält/ konsulterat i det 

aktuella fallet 

 
Korrelation Koefficient ,391

*
 

Sig. (2-tailed) ,033 

*Korrelation är signifikant på 0,05 nivå 
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bestående av formella positioner och regler, där det finns beskrivet vem som ska 

eller kan utföra vissa arbetsuppgifter (Christensen et al. 2005:36). Strukturen 

som finns beskriven i exempelvis handlingsplanen begränsar således 

pedagogens handlingsalternativ, vilket hjälper pedagogen att handla rationellt 

(Christensen et al. 2005:12–13). 

5.3.3 Sambandet mellan kunskap om vilka situationer som förpliktigar en 

anmälan till socialtjänsten och benägenhet 

I stapeldiagram 1 visas sambandet mellan den oberoende variabeln kunskap om 

vilka situationer som förpliktigar en anmälan till socialtjänsten och beroende 

variabeln rörande respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten 

när tron om att en elev far illa finns i grupp 1. 

  

Resultatet i stapeldiagram 1 visar att av de respondenter som i yrket gjort en 

anmälan till socialtjänsten uppger alla (n=45) att de vet vilka situationer som 

förpliktigar en anmälan. Vidare visar stapeldiagram 1 att av de respondenter som 

inte gjort en anmälan till socialtjänsten någon gång är det ett fåtal (n=2) som tar 

delvis/ helt avstånd från att de vet vilka situationer som förpliktigar en anmälan. 



46 
 

I stapeldiagram 2 visas sambandet mellan den oberoende variabeln kunskap om 

vilka situationer som förpliktigar en anmälan till socialtjänsten och beroende 

variabeln rörande respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten 

när tron om att en elev far illa finns i grupp 2. 

 
 

Resultatet i stapeldiagram 2 visar att av de respondenter som är benägna att ta 

kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns, instämmer alla 

respondenter helt/ delvis (n=35) att de vet vilka situationer som förpliktigar en 

anmälan. Vidare visar stapeldiagram 2 att av de respondenter som inte är 

benägna att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns det 

även där överrepresentation av respondenter som instämmer helt/ delvis i att de 

vet vilka situationer som förpliktigar en anmälan till socialtjänsten, ett fåtal 

respondenter (n=2) tar delvis/ helt avstånd ifrån att de vet vilka situationer som 

förpliktigar en anmälan till socialtjänsten. 



47 
 

I stapeldiagram 3 visas sambandet mellan den oberoende variabeln kunskap om 

vilka situationer som förpliktigar en anmälan till socialtjänsten och beroende 

variabeln rörande respondentens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten 

när tro om att en elev far illa finns i grupp 3.  

 
Resultatet i stapeldiagram 3 visar att av de respondenter som har konsultera/ 

rådfrågat eller gjort en anmälan till socialtjänsten i det aktuella fallet som 

beskrivits instämmer alla respondenter helt/ delvis i att de vet vilka situationer 

som förpliktigar en anmälan (n=20). Av de respondenter som inte konsulterat/ 

rådfrågat eller gjort en anmälan i det aktuella fall som beskrivits är det ett fåtal 

respondenter (n=2) som uppger sig ta delvis/ helt avstånd ifrån att de vet vilka 

situationer som förpliktigar en anmälan till socialtjänsten. 

 

Stapeldiagram 1, 2 och 3 ovan visar att av dem som är benägna att ta kontakt 

med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns så uppger alla att de vet 

vilka situationer som förpliktigar en anmälan. Av de respondenter som inte är 

benägna att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns, 

upplever majoriteten att de vet vilka situationer som förpliktigar en anmälan. I 

stapeldiagram 3 redogörs för pedagogens upplevelse av kunskapen kring vilka 

situationer som förpliktigar en anmälan och hur pedagogen har agerat i det 

aktuella fallet där tro finns om att en elev far illa. Resultatet i stapeldiagram 3 

visar att majoriteten av de pedagoger som inte har tagit kontakt med 

socialtjänsten utifrån det fall där tro om att en elev far illa finns, ändå upplever 

sig ha kunskap om vilka situationer som förpliktigar en anmälan. Utifrån 14 kap. 

1 § i socialtjänstlagen (2001:453) är pedagogen skyldig att göra en anmälan till 
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socialnämnden när den misstänker, alltså tror att en elev far illa. Underlåtandet 

av att ta kontakt med socialtjänsten i de fall där tro om att en elev far illa kan 

genom bounded rationality tolkas som att pedagogen haft en begränsad 

kunskapsmässig förmåga (Christensen et al. 2005:21) att fatta ”rätt” beslut. 

Detta trots att pedagogen själv upplevt sig ha kunskap om när 

anmälningsskyldigheten aktiveras. Även Sundell (1997:102) belyser okunskap 

som en bidragande faktor till underrapportering. Det som främst hålls fram 

gällande okunskap är att pedagogen inte har vetskap om att 

anmälningsskyldigheten träder i kraft redan då pedagogen har misstanke om att 

en elev far illa, pedagogen behöver alltså inte veta säkert att eleven far illa.  

 

5.3.4 Sambandet mellan boendesituation och benägenhet 

I stapeldiagram 4 visas sambandet mellan den oberoende variabeln 

boendesituation och beroende variabeln rörande respondentens benägenhet att ta 

kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns i grupp 1. 

 
Resultatet i stapeldiagram 4 påvisar den procentuella överrepresentation som 

finns bland dem som någon gång i sitt yrke gjort en anmälan till socialtjänsten 

och som bor i annat bostadsområde/ stadsdel än sin arbetsplats, men på samma 

ort. Stapeldiagram 4 visar också på den procentuella överrepresentation som 

finns bland dem som bor i samma bostadsområde/ stadsdel som sin arbetsplats 

och som inte i sitt yrke gjort någon anmälan till socialtjänsten om att en elev far 

illa.



49 
 

I stapeldiagram 5 visas sambandet mellan den oberoende variabeln 

boendesituation och beroende variabeln rörande respondentens benägenhet att ta 

kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns i grupp 2. 

 
 

Resultatet i stapeldiagram 5 påvisar den procentuella överrepresentation som 

finns bland dem som är benägna att ta kontakt med socialtjänsten när tron om att 

en elev far illa och som bor på annan ort än sin arbetsplats, eller bor i annat 

bostadsområde/ stadsdel än sin arbetsplats, men på annan ort. Stapeldiagram 5 

visar också på den procentuella överrepresentation som finns bland dem som bor 

i samma bostadsområde/ stadsdel som sin arbetsplats och som inte är benägna 

att ta kontakt med socialtjänsten när tron om att en elev far illa finns.
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I stapeldiagram 6 visas sambandet mellan den oberoende variabeln 

boendesituation och beroende variabeln rörande respondentens benägenhet att ta 

kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns i grupp 3. 

 
Resultatet i stapeldiagram 6 påvisar en procentuella överrepresentation som av 

de respondenter som inte konsulterat/ rådfrågat eller gjort en anmälan i det 

aktuella fall som beskrivits och som bor på annan ort än sin arbetsplats. 

Stapeldiagram 6 visar också på den procentuella överrepresentation som finns 

bland dem som bor i samma bostadsområde/ stadsdel som sin arbetsplats och 

som inte konsulterat/ rådfrågat eller gjort en anmälan i det aktuella fall som 

beskrivits. 

 

Sammanfattningsvis så visar alla diagram där den oberoende variabeln 

boendesituation ställs mot beroende variabeln i respektive grupp, att ju längre 

bort från sin arbetsplats respondenten bor, ju mer benägen är den att ta kontakt 

med socialtjänsten när den tror att en elev far illa. Resultatet stämmer överens 

med tidigare forskning där beslutsfattare upplevt det svårare att ta kontakt med 

socialtjänsten när han/hon bor i samma område som familjen där misstankar 

finns om att barnet far illa. Anledningen till att det kändes svårare för 

beslutsfattaren när familjen bodde på samma ort var att beslutsfattaren då 

reflekterade mer över vad en anmälan skulle innebära för barnets familj/ 

släktingar (Francis et al. 2012:62). Herbert Simon (1997:90) beskriver att 

beslutsfattarens känslor och förnuft ibland ställs mot varandra när ett besluts ska 

tas och att när känslorna får övertag kan beslutsfattaren hindras från att vara 

rationell.
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5.3.5 Samband mellan ålder, kön, antal år i yrket eller familjesituation och 

benägenhet 

Analys mellan de oberoende variablerna ålder, kön, familjesituation och antal år 

yrket och beroende variabeln i respektive grupper har inte visat något samband. 

Resultatet stämmer överens med resultatet i studien utförd av Crenshaw et al. 

(1995:1100–1105) där varken pedagogens kön eller ålder visade något samband 

med benägenheten att ta kontakt med socialtjänsten.  En annan studie visade på 

samband mellan att pedagogen hade arbetat mindre än fem år på arbetsplatsen 

och ökad benägenhet (Lundén & Broberg manuskript:7-9). Ingen av de studier 

vi tagit avstamp ifrån presenterar något resultat angående om pedagogens ålder 

eller familjesituation har haft någon betydelse för benägenheten att ta kontakt 

med socialtjänsten.  
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5.4 Faktorer i det enskilda fallet som påverkar respondentens benägenhet 

Av de elever som respondenterna tror far illa och där den individuella 

teckenblanketten fyllts i har konsultation eller anmälan gjorts till socialtjänsten i 

44,4% av fallen (n=20).  Det är 55,6 % elever (n=25) där pedagogen varken har 

konsulterat socialtjänsten eller gjort en anmälan, även typvärdet visar 1 = Nej, 

att anmälan till socialtjänsten/ konsultation inte har skett.  

5.4.1 Respondenternas agerande 

I de 25 fall där respondenten inte har konsulterat socialtjänsten eller gjort en 

anmälan är det vanligast att den har pratat med sina kollegor, vilket har skett i 84 

% av fallen (n=21). Minst vanligt är att respondenten bara har funderat själv än 

så länge vilket har skett i 2 fall, eller kontaktat polisen vilket har skett i 1 fall. 

Pedagogens agerande i de fall där en anmälan till socialtjänsten inte har gjorts 

och där pedagogen istället har pratat med sina kollegor förklaras genom tidigare 

forskning. Tidigare forskning visar att personalen i första hand själva försöker 

ge stöd till eleven och föräldrarna, innan kontakt med socialtjänsten tas (Sundell 

1997:102).  

5.4.2 Sambandet mellan antal observerade tecken och benägenhet 

I samtliga fall (n=45) där pedagogen har fyllt i den individuella teckenblanketten 

för en elev den tror far illa har tecken observerats. I histogram 5 visar antalet 

observerade tecken i fallen.  
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Resultatet i histogram 5 visar att medelvärdet för antalet observerade tecken är 

7,53 stycken. Medianen för antalet observerade tecken är 6 stycken. Att 

medelvärdet är större än medianen tyder på att det finns en positiv 

snedfördelning, vilket visas i histogram 2. I histogram 5 syns det att två 

respondenter har observerat 20 stycken tecken var, vilket förklarar den positiva 

snedfördelningen. Det resultat gällande antalet tecken som har observerat 

stämmer överens med resultat i tidigare forskning gällande elever i skolan där 

medelvärdet för antalet tecken varierat mellan 1 – 25 och medelvärdet var 7 

stycken (Sundell & Colbiörnsen 2000:59). Även i Svensson & Janssons studie 

(2008:28) var det vanligast att beslutsfattaren observerade mer än 1 tecken. I 

genomsnitt observerades 3,6 tecken på omsorgssvikt i Lundén & Brobergs 

studie Vilka tecken på omsorgssvikt har BVC-sjuksköterskor och 

barnomsorgspersonal observerat hos barn (2008:18).
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I tabell 7 visas sambandet mellan den oberoende variabeln antal ifyllda tecken 

och beroende variabeln om kontakt har tagits med socialtjänsten i det fall där tro 

om att en elev far illa fanns. 

Tabell 7. 

Antal ifyllda tecken – 

benägenhet  
Antal ifyllda förtryckta 

tecken 

 

 

Konsultation/ rådfrågning 

eller anmälan har gjorts till 

socialtjänsten 

 

 

 

 

 

Totalt Nej Ja 

Antal ifyllda förtryckta 

tecken 

 

Antal 

1 st 

2 

8,0% 

0 

0,0% 

2 

4,4% 

Antal 

2 st 

3 

12,0% 

0 

0,0% 

3 

6,7% 

Antal 

3 st 

2 

8,0% 

1 

5,0% 

3 

6,7% 

Antal 6 1 7 

4 st 24,0% 5,0% 15,6% 

Antal 2 4 6 

5 st 8,0% 20,0% 13,3% 

Antal 4 3 7 

6 st 16,0% 15,0% 15,6% 

Antal 1 0 1 

7 st 4,0% 0,0% 2,2% 

Antal 0 1 1 

8 st 0,0% 5,0% 2,2% 

Antal 1 0 1 

9 st 4,0% 0,0% 2,2% 

Antal 1 1 2 

10 st 4,0% 5,0% 4,4% 

Antal 1 1 2 

11 st 4,0% 5,0% 4,4% 

Antal 0 1 1 

12 st 0,0% 5,0% 2,2% 

Antal 1 0 1 

13 st 4,0% 0,0% 2,2% 

Antal 0 2 2 

14st 0,0% 10,0% 4,4% 

Antal 0 1 1 

15 st 0,0% 5,0% 2,2% 

Antal 0 3 3 

16 st 0,0% 15,0% 6,7% 

Antal 1 1 2 

20 st 4,0% 5,0% 4,4% 

Antal 25 20 45 

Totalt 100,0% 100,0% 100% 
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Resultatet i tabell 7 visar att det finns en procentuell överrepresentation bland de 

fall där få tecken har observerats och att respondenten inte har tagit kontakt med 

socialtjänsten. Vidare visar tabell 7 att det finns en procentuell 

överrepresentation av att kontakt har tagits med socialtjänsten när 14 eller fler 

tecken har observerats. Resultatet i tabell 7 visar att det finns ett samband mellan 

att större antal tecken observeras och att kontakt tas med socialtjänsten. Utfört 

sambandstest med hjälp av Spearman’s rho visar att sambandet endast är 

marginellt. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt kan en förklaring ges till varför 

kontakt har tagits med socialtjänsten i större utsträckning när fler tecken har 

observerats genom att beslutsfattaren i offentliga organisationer ofta handlar 

efter hur organisationen historiskt har agerat i liknade situationer (Christensen et 

al. 2005:57).  Har pedagogen exempelvis kännedom om fall som varit komplexa 

och att kontakt tagits med socialtjänsten i dessa, agerar den själv genom att ta 

kontakt med socialtjänsten i liknande fall.  

5.4.3 Vanligast observerade tecken 

I tabell 8 redovisas de fem första teckenkategorier där respondenterna har fått 

fylla i tecken som observerats hos den elev som respondenten tror far i det 

aktuella fallet. 

 

Resultatet i tabell 8 visas att i samtliga teckenkategorier i tabellen har tecken 

observerats i mindre än hälften av alla fall där tron om att en elev far illa finns. 

Typvärdet är 0= tecken har ej observerats. 

 

I tabell 9 redovisas de fyra resterande teckenkategorier där respondenterna har 

fått fylla i tecken som observerats hos den elev som de tror far illa i det aktuella 

fallet. 

 

Tabell 8. 

Observerade 

tecken: Kategorier 

Fysiskt våld Psykiskt våld Kränkning Sexuella 

övergrepp 

Fysisk 

försummelse 

N     Giltiga svar 45 45 45 45 45 

Svar saknas 0 0 0 0 0 

Typvärde 0 0 0 0 0 

Tabell 9. 

Observerade tecken: 

Kategorier 

Bristande 

omsorg 

Psykisk 

försummelse 

Andra förhållanden i 

hemmet 

Beteendemässiga 

varningssignaler 

N             Giltiga svar 45 45 45 45 

Svar saknas 0 0 0 0 

Typvärde 1 1 1 1 
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Resultatet i tabell 9 visar att vanligast är att tecken har observerats i samtliga 

teckenkategorier i tabellen. Typvärdet 1 = tecken har observerats.  

 

I Tabell 10 visas antal fall där tecken har observeras inom respektive kategori. 

 

Tabell 10. 

Har tecken observerats 

Bristande 

omsorg 

Psykisk 

försummelse 

Andra förhållanden i 

hemmet 

Beteendemässiga 

varningssignaler 

  Ja 38 32  26  32 

Nej 7  13  19  13  

Totalt 45 45 45 45 

 

Resultatet i tabell 10 visar att tecken inom kategorin ”Bristande omsorg” har 

observerats i 38 fall, tecken inom kategorierna ”Psykisk försummelse” och 

”Beteendemässiga varningssignaler” har observerats i 32 fall, inom kategorin 

”Andra förhållanden i hemmet” har tecken observerats i 26 fall. Tabell 10 visar 

att det är inom teckenkategorin ”Bristande Omsorg” som tecken har observerats 

i flest fall.  

 

Det tecken som har observerats i flest fall (n=29) inom teckenkategorin 

”Bristande omsorg” är tecknet: Eleven är smutsig, luktar illa eller ofta har 

smutsiga kläder. I teckenkategorin ”Pysisk försummelse” är tecknet: Eleven får 

inte hjälp med läxor, det tecken som har observerats i flest fall (n=21). Inom 

kategorin ”Andra förhållanden i hemmet” är tecknet: Psykisk ohälsa/ sjukdom 

hos vårdnadshavare det tecken som har observerats i flest fall (n=14). Det 

tecken som observerats i flest fall (n=19) inom kategorin ”Beteendemässiga 

varningssignaler” är tecknet: Eleven ändrar plötsligt beteende eller blir 

känslomässigt instabil.  

 

Det tecken som av respondenterna observerats i flest fall där tro om att eleven 

far illa finns gällande att eleven är smutsig, luktar illa eller ofta har smutsiga 

kläder är också ett av de tecken som vanligen observerats i tidigare forskning 

(Sundell 1997:95–97; Lundén och Broberg 2003:15–22). Vidare belyser Sundell 

(1997) att den vanligaste orsaken till att misstanke om att barnet for illa väcktes 

rörde sig om förhållanden hos föräldrarna, exempelvis psykisk ohälsa, vilket 

visade sig i tecken som att barnet hade smutsiga kläder eller inte årstidsadekvat 

klädsel.
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5.4.4 Sambandet mellan observerat tecken och benägenhet 

Resultatet visar att den enda teckenkategorin där det finns ett betydelsefullt 

samband att lyfta gällande om tecken har observerats inom kategorin och att 

konsultation/ anmälan har gjorts till socialtjänsten i det aktuella fallet är inom 

teckenkategorin ”Fysisk försummelse”. Sambandet har säkerhetsställt via 

sambandmåttet Spearman’s rho, p =0,026. De tecken som fanns inom 

teckenkategorin var eleven får inte vård eller behandling när den är sjuk (t.ex. 

dålig behandlad astma eller eksem, hudinfektioner) (n=5) och elevens tänder 

försummas (n=8). Vanligast uppmärksammat tecken av dessa var elevens tänder 

försummades. 

 

Vidare visar resultatet att i det fall (n=1) tecken inom kategorin sexuella 

övergrepp har observerats har kontakt tagits med socialtjänsten. Tidigare 

forskning visar att ”akuta problem” där det finns tydliga signaler på att barnet/ 

eleven far illa motiverar en anmälan i större utsträckning, än mer diffusa 

signaler (Backlund et al. 2012:39). Även internationell forskning har visat på 

liknade rangordning som vi fått fram i vår studie, där bevis på misshandel, 

misstänkt försummelse eller sexuella övergrepp var de tecken som främst sågs 

motivera att kontakt togs med socialtjänsten (Crenshaw et al. 1995: 1100-1101). 

En studie utförd av Walsh et al. (2008: 990) belyste att det var det enskilda 

fallets egenskaper som främst påverkade pedagogens benägenhet att ta kontakt 

med socialtjänsten. Att det är faktorerna i det enskilda fallet som främst 

påverkar pedagogen kan ha en förklaring utifrån begreppet bounded rationality 

och känslors påverkan i beslutsfattandet (Simon 1997:90). Herbert Simon 

(1997:91) menar att känslor kan bidra i rätt riktning med extra handlingskraft till 

ett beslut. 
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5.5 Kommun jämförelse 

5.5.1 Samverkan mellan arbetsplatsen och socialtjänsten 

I tabell 11 visas det värde som är mest förekommande för respektive kommun 

på frågor som rör samverkan mellan arbetsplatsen och socialtjänsten.  

 

 

Resultatet i tabell 11 visar att båda kommunerna uppger att socialtjänsten väldigt 

sällan har besökt arbetsplatsen för att informera om anmälningsskyldigheten, för 

A kommun är typvärdet: 4 = Aldrig och för B kommun är typvärdet: 7 = mer 

sällan än 1ggr vartannat år. Tabell 11 visar i båda kommunerna är det vanligast 

att respondenten tar delvis/ helt avstånd ifrån att samverkan mellan arbetsplatsen 

och socialtjänsten är tillfredsställande, typvärde: 2. Vidare visar tabell 11 att i 

båda kommunerna är det vanligast att respondenterna har kännedom om att 

möjligheten att kontakta socialtjänsten för konsultation/ rådgivning kring en elev 

när oro finns, typvärde: 1. I tabell 11 syns också att majoriteten i båda 

kommunerna uppger sig inte ha några svårigheter att ta kontakt med 

socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning, typvärde: 1. 

Tabell 11.  

Samverkan mellan 

arbetsplatsen socialtjänsten 

- kommunjämförelse 

Hur ofta har någon från 

socialtjänsten besökt 

arbetsplatsen för att 

informera om 

bestämmelserna kring 

anmälningsskyldigheten 

Samverkan 

mellan min 

arbetsplats och 

socialtjänsten är 

tillfredsställande 

Kännedom om 

möjligheten att 

kontakta 

socialtjänsten för 

konsultation/ 

rådgivning kring 

en elev när oro 

finns 

Har inga 

svårigheter att ta 

kontakt med 

socialtjänsten för 

konsultation/ 

rådfrågning 

A 

Kommun 

N 
Giltigt svar 55 56 57 57 

Svar saknas 2 1 0 0 

Typvärde 4 2 1 1 

B 

Kommun 

N 
Giltigt svar 23 22 22 22 

Svar saknas 0 1 1 1 

Typvärde 7 2 1 1 
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5.5.2 Anmälan till socialtjänsten 

I tabell 12 visas det värde som är mest förekommande för respektive kommun 

på frågor som rör anmälan till socialtjänsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i tabell 12 visar att det vanligast förekommande svaret på frågan om 

respondenten någon gång i sitt yrke gjort en anmälan till socialtjänsten, för båda 

kommunerna är att respondenten i sitt yrke har gjort en anmälan till 

socialtjänsten, typvärde: 1. Tabell 12 visar att de vanligast förekommande 

svaren i båda kommunerna är att 1 stycken anmälan har gjorts till socialtjänsten, 

typvärde:1. Utöver ovanstående tabell 12 har en medianjämförelse mellan 

kommunerna gjorts utifrån antalet gjorda anmälningar som visade att medianen 

för A kommun är 2 stycken och medianen för B kommun 1,5 stycken. Vidare 

visar tabell 12 att kommunerna skiljer sig åt beträffande om de anser att en 

anmälan till socialtjänsten generellt medför att familjen/ eleven får 

tillfredsställande stöd. I A kommun är det vanligast förekommande svaret att 

respondenten instämmer helt/ delvis i att en anmälan genererar tillfredsställande 

stöd för familjen/ eleven, typvärde: 1. I B kommun är det vanligast 

förekommande svar att respondenterna tar delvis/ helt avstånd ifrån att en 

anmälan till socialtjänsten generellt medför att familjen/ eleven får 

tillfredsställande stöd, typvärde: 2.  

Tabell 12. Anmälan till 

socialtjänsten om att en elev far 

illa - kommunjämförelse 

Har i yrket gjort 

en anmälan till 

socialtjänsten om 

att en elev far illa 

Antal 

anmälninga

r som gjorts 

i yrket 

Jag tycker att en anmälan till 

socialtjänsten generellt medför 

att familjen/ eleven får 

tillfredsställande stöd 

A Kommun 
N 

Giltigt svar 56 33 55 

Svar saknas 1 24 2 

Typvärde 1 1  1 

B Kommun 
N 

Giltigt svar 23 12 20 

Svar saknas 0 11 3 

Typvärde 1 1 2 
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5.6 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

I resultatet visas den organisationsstrukturella faktorn kring samverkan mellan 

skola och socialtjänst ha stor betydelse. Det visas ett starkt samband mellan 

upplevelsen av tillfredsställande samverkan och ökad benägenhet hos pedagogen 

att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Det har inte 

visat sig ha någon större betydelse om handlingsplan finns på arbetsplatsen eller 

inte, däremot så finns det ett samband mellan att handlingsplanen tas upp för 

diskussion och pedagogens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. Studien 

visar på att det inte finns något samband mellan tidsbrist och påverkan av 

pedagogens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. 

  

Var pedagogen bor i förhållande till sin arbetsplats har visats i studien vara en 

individuell bakgrundsfaktor som har samband med pedagogens benägenhet att ta 

kontakt med socialtjänsten. Resultatet visar att ju längre bort från arbetsplatsen 

pedagogen bor, ju mer benägen är den att ta kontakt med socialtjänsten när tro 

om att en elev far illa finns. Studien har inte visat på något samband mellan 

pedagogens ålder, kön, antal år i yrket eller familjesituation och benägenheten 

att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. 

Studien visar på en kraftig underrapportering rörande de fall där tro om att 

eleven for illa fanns. I de 45 fall där tro om att eleven for illa fanns och tecken 

har observerats har kontakt med socialtjänsten endast skett i 44,4% av fallen 

(n=20). I de fall där pedagogen inte har tagit kontakt med socialtjänsten är det 

vanligaste agerandet att den har pratat med kollegor, vilket har skett i 84 % av 

fallen. Resultatet i studien visar att de fall där större mängd tecken har 

observerats och de fall där tydligare tecken, exempelvis sexuella övergrepp, 

fysisk försummelse och fysiskt våld observerats i större utsträckning leder till att 

kontakt tas med socialtjänsten.  

  



61 
 

6.  Slutdiskussion 

Detta är studiens avslutande avsnitt som består av fyra delar. Den första delen 

innehåller en diskussion kring studiens kvalité, 6.1. Den andra delen innehåller 

en resultatdiskussion där en sammanfattning av studiens resultat redovisas samt 

studiens syfte och frågeställningar besvaras, 6.2.  Efterföljande del 6.3 

presenterar studiens kunskapsbidrag. Avsnittet avslutas med del 6.4 som 

presenterar förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens kvalité 

Studiens kvalité vad gäller validitet anses relativt hög. Vi anser att de teorier vi 

utgått ifrån samt de framtagna begreppen är mycket relevanta och tillämpbara 

för att ge svar på vår frågeställning. Dels utifrån att flera tidigare studier i stor 

utsträckning har använt samma teorier och begrepp och dels utifrån att vi i vår 

enkät använt redan granskade frågor från två av dessa studier, vilket också höjer 

reliabiliteten i studien. Vidare visar också de olika indikatorerna på begreppen 

på hög validitet då de genom korrelationstest har visat på statistisk signifikans. 

Reliabiliteten i vår studie anses också ha en accepterad nivå då de få 

missuppfattningar som visat sig bland enkätfrågorna inte ses påverka 

reliabiliteten i någon större omfattning. De mätningar och bearbetningar som 

utförts har också noggrant utförts. Undersökningens stora bortfall (73 %) och 

den relativt låga svarsfrekvens (n = 80) begränsar vår möjlighet till att 

generalisera studiens resultat till att gälla hela populationen. Den tidigare 

forskningens resultat stärker dock vår studies trovärdighet då även de har visat 

på liknande resultat vilket möjliggör att vi kan säga att det finns starka tendenser 

som talar för att de resultat vi observerat i vår empiri också finns i populationen. 

  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens första frågeställning angående, vilka organisationsstrukturella faktorer 

som påverkar den enskilde pedagogens beslut att ta kontakt med socialtjänsten 

har visats sig besvaras med ett flertal resultat. Den organisationsstrukturella 

faktor som har visat ett signifikant samband mellan pedagogens beslut om att ta 

kontakt med socialtjänsten och därmed av vikt att lyfta fram är samverkan 

mellan arbetsplatsen och socialtjänsten. Tillfredsställande samverkan mellan 

arbetsplatsen och socialtjänsten har även visats sig ha betydelse i tidigare 

studier. Detta kan antas bero på att det är lättare att ta kontakt med socialtjänsten 

för rådfrågning eller göra en anmälan när det redan finns upparbetade kanaler. 

När samverkan upplevs tillfredsställande finns det tydliga regler för hur  



62 
 

pedagogen ska agera i situationer när den har tro om att en elev far illa. Detta 

fynd stämmer väl överens med både organisationsteori och bounded rationality 

där Herbert Simon lyfter fram vikten av en god organisationsstruktur. Ju 

tydligare struktur för hur samverkan ser ut och upplevelsen av att den är 

tillfredsställande, ju lättare är det för pedagogen att fatta ett målrationellt beslut. 

En annan organisatorisk faktor som har visat sig ha betydelse för pedagogens 

beslut att ta kontakt med socialtjänsten är om det finns en handlingsplan/ rutin 

på arbetsplatsen rörande hur en anmälan till socialtjänsten går till samt att den 

diskuteras. Även här påvisas betydelsen av tydliga riktlinjer och att 

beslutsfattaren vet vad den ska göra i olika situationer. Vidare visas att om 

pedagogen erhållit specifik utbildning avseende barn som far illa genom sin 

nuvarande arbetsplats finns en tendens till ökad benägenhet att ta kontakt med 

socialtjänsten. Herbert Simon tar upp bristande kunskap som en faktor som 

medför beslut utifrån begränsad rationalitet, vilket stärks av resultatet i vår 

studie där ökad kunskap visar på större benägenhet att fatta ett rationellt beslut. 

Det positiva resultatet kring ökad benägenhet när utbildning ges via 

arbetsplatsen visar på vikten av en god organisationsstruktur där utbildning 

avseende barn som far illa ges genom arbetsplatsen. En organisationsstrukturell 

faktor som utifrån teori ansetts vara en primär påverkansfaktor i individens 

beslutsprocess är tidsbrist. Resultatet i vår studie förvånade därför oss då det inte 

visades något samband mellan upplevd tidsbrist och pedagogens benägenhet att 

ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev for illa fanns. Inget samband 

visades då upplevelsen av tidsbrist var lika stor hos både dem som var benägna/ 

icke benägna att ta kontakt med socialtjänsten. Det kan diskuteras om våra 

variabler var tillräckliga för att mäta den upplevda tidsbristen då tidigare studier 

inte heller har mätt tidsbrist som en påverkansfaktor, varpå det varken finns 

något som bekräftar eller dementerar vårt resultat. Något som vi i efterhand har 

blivit upplysta om är att vid tiden för enkätens utlämnade var en period med 

både nationella prov, ifyllande av IUP: er och förberedelser inför 

utvecklingssamtal, vilket skulle kunna medföra att respondenternas upplevelse 

av stress och tidsbrist var väldigt hög just vid enkätens ifyllande. Tankar som 

har väckts är om faktorn tidsbrist är svår att mäta, då de som väljer bort att svara 

på enkäten kan vara de som upplever störst tidsbrist och också är mer benägna 

att fatta beslut utifrån en begränsad rationalitet. Studien har lyft fram faktorer 

som påverkar pedagogens beslut att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att 

en elev far illa, frågeställning 1 har därmed besvarats.  

 

Den andra frågeställningen i studien rör vilka individuella bakgrundsfaktorer 

som påverkar den enskilde pedagogens beslut om att ta kontakt med 

socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns. Frågeställningen besvaras 

genom resultatet att den enskilde pedagogens boendesituation i förhållande till 

arbetsplatsen, tenderar att påverka beslutet om att ta kontakt med socialtjänsten 

när tro om att en elev far illa finns. Resultatet gällande boendesituationens  
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påverkan stämmer överens med tidigare forskning. Resultatet gällande 

boendesituation kan förstås utifrån teorin genom att beslutsfattaren påverkas av 

sina känslor, den kanske ständigt möter föräldrar, släktingar till den elev som 

misstänkt fara illa eller har barn som spelar i samma fotbollslag. Vilket riskerar 

att leda till att pedagogen handlar utifrån begränsad rationalitet. Vidare visar 

resultat att pedagogens inställning till socialtjänsten har inverkan på pedagogens 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten när tro om att en elev far illa finns.  

 

Frågeställningen som berör vilka faktorer i det aktuella fallet där tro om att en 

elev far illa finns som påverkar pedagogens beslut att ta kontakt med 

socialtjänsten besvaras genom ett flertal resultat. Antalet tecken har visat sig ha 

betydelse för pedagogens beslut om att ta kontakt med socialtjänsten eller inte i 

det fall där tro om att eleven far illa finns. Resultatet visar att ju fler tecken som 

har observerats i desto större utsträckning har pedagogen tagit kontakt med 

socialtjänsten. Antalet tecken kan därmed ses som en faktor som påverkar 

pedagogens beslut att ta kontakt med socialtjänsten. Medelvärdet för antalet 

observerade tecken i vår studie var 7,53 stycken, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning inom skola där medelvärdet för antalet observerade tecken var 

7 stycken. Medelvärdet i vår studie och tidigare studie genomförd i skolan 

skiljer sig från medelvärdet av antalet tecken som observerats inom förskolan, 

vilket var 3,6 tecken. Resultatet skulle kunna tyda på att pedagoger inom skolan 

är bättre på att observera tecken eller att barnet när det kommit upp i skolålder 

uppvisar fler tecken. Det skulle också kunna tyda på att pedagoger inom 

förskola tar kontakt med socialtjänsten i ett tidigare skede så att inte så många 

tecken hunnit observeras. Utifrån bounded rationality skulle det kunna ses som 

att pedagogerna inom skola har begränsad kunskapsmässig förmåga att utifrån 

anmälningsplikten fatta ett rationellt beslut. En annan förklaring kan vara att 

pedagogen påverkas mer utifrån sina känslor när ett flertal tecken uppvisats och 

att situationen har blivit allvarligare, vilket leder till att kontakt med 

socialtjänsten tas. Den faktor i det aktuella fallet som påverkar benägenheten hos 

pedagogen som mest och som även visar statistisk signifikans är när tecken har 

observerats inom teckenkategorin fysisk försummelse. Utifrån ovanstående 

påvisade faktorer som påverkar pedagogens benägenhet i det aktuella fallet 

besvaras härmed frågeställning nummer tre. 

 

Den sista frågeställningen, om pedagogens inställning till socialtjänsten skiljer 

sig beroende av om kommunen deltagit i samverkansprojekt innefattande skola 

och socialtjänst, besvaras genom en rad resultat. Det har inte visat sig vara några 

större skillnader gällande hur ofta socialtjänsten besöker arbetsplatsen för att 

informera om anmälningsskyldigheten. Respondenterna i 

”samverkanskommunen” svarade övervägande att socialtjänsten aldrig besökte 

arbetsplatsen och i ”icke-samverkanskommunen” svarade majoriteten att 

socialtjänsten besökte arbetsplatsen mer sällan än 1ggr vartannat år. 
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Det vanligaste förekommande värdet i båda kommunerna beträffande samverkan 

var att respondenten tog delvis eller helt avstånd ifrån att samverkan fungerade 

tillfredsställande. Majoriteten av respondenterna i respektive kommun uppgav 

att de hade kännedom om möjligheten att kontakta socialtjänsten för 

konsultation. Den enda skillnaden som visats sig var att respondenterna i 

”samverkanskommunen” generellt upplevde att en anmälan till socialtjänsten 

medför att familjen/ eleven får tillfredsställande stöd och att respondenterna i 

”icke-samverkanskommunen” tar helt eller delvis avstånd ifrån att en anmälan 

medför tillfredsställande stöd för familjen/ eleven. Resultatet visar att det inte 

finns några större skillnader mellan kommunernas inställning till socialtjänsten 

utifrån om kommunen deltagit i samverkansprojekt eller ej. Vi har valt att mäta 

samverkan med hjälp av olika indikatorer, dessa indikatorer har genom 

korrelationsstest visat på statistisk signifikans, vilket indikerar att variablerna 

verkligen mäter det de avser att mäta. Svaret på frågeställningen besvaras genom 

det påvisade resultatet att respondenternas inställning till socialtjänsten inte 

skiljer sig nämnvärt mellan kommunerna vi valt att jämföra.  

 

6.3 Studiens kunskapsbidrag 

Studien har bidragit med kunskap genom att påvisa att strukturella faktorer inom 

grundskolans organisation inverkar på pedagogens benägenhet att ta kontakt 

med socialtjänsten då tro om att en elev far illa finns. Faktorer som är av vikt för 

socialtjänst och skola att tillgodose så att den enskilde pedagogen får stöd i sitt 

svåra arbete kring att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Vidare har studiens resultat visat att det finns ett samband mellan var pedagogen 

bor i förhållande till sin arbetsplats och dess benägenhet att ta kontakt med 

socialtjänsten då tro om att en elev far illa finns. Dessutom har vår studie 

bidragit med ett hjälpmedel då det gäller att identifiera barn som far illa inom 

grundskolan då checklistan med tecken på att ett spädbarn/förskolebarn far illa 

har omarbetats till att gälla grundskolebarn. Slutligen är vår förhoppning att vår 

studie kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner bland pedagoger 

inom grundskolan som möter barn som far illa. 

 

6.4 Idéer till vidare forskning 

Utifrån denna studie har flera idéer till fortsatt forskning väckts och berör flera 

områden. En fråga som väcktes var genom vår enkätfråga; hur ofta har någon 

från socialtjänsten besökt arbetsplatsen på skolan för att informera om 

anmälningsskyldigheten. Det visade sig att det vanligaste svaret bland våra 

respondenter var, aldrig eller mer sällan än 1 ggr vartannat år. Enligt 3 kap 1 § 

SoL stadgas att socialnämnden är skyldig att informera om socialtjänsten i 

kommunen. På vilket sätt informerar socialnämnden professionella om 

anmälningsplikten? Finns det med bland verksamhetsmålen för  
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socialsekreterarna som utför myndighetsbeslut vad gäller barn och i så fall, hur 

följs det upp? Vidare svarade övervägande del av respondenterna i de båda 

kommunerna att de tog delvis/helt avstånd till att samverkan mellan sin 

arbetsplats och socialtjänsten var tillfredställande. I 5 kap. 1a§ SoL stadgas att 

socialnämnden ska samverka med samhällsorgan och andra organisationer i 

frågor som berör barn som far illa. Om det nu är socialsekreterarna som 

förväntas informera och samverka med skolorna, vilka strukturella faktorer kan 

tänkas påverka socialtjänstens möjlighet till att informera och samverka med 

socialtjänsten? Finns samverkan med bland verksamhetsmålen och på vilket sätt 

följs det upp? Vidare väcktes nyfikenheten på hur socionomstudenter och 

lärarstudenter ser på samverkan mellan socialtjänst och skola och hur mycket 

inom utbildningen berör samverkan dem emellan vad gäller barn som far illa. 
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Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät till Dig som är 
pedagog inom grundskolan 
 
Med begreppet barn som ”far illa” eller ”riskerar att fara illa” avser vi i denna enkät: De 
barn där vårdnadshavaren aktivt eller passivt försummar att tillgodose dess grundläggande 

behov, men även de barn som på grund av egna handlingar utgör en fara för sig själva.  

Utbildning & Yrke 
Här kommer ett inledande avsnitt där du ombeds svara på frågor som rör din utbildning och ditt 
yrke. 
 
1. För närvarande arbetar jag som 

□ Klassföreståndare/ mentor 

□ Övrig lärare 

 
 
2. För närvarande arbetar jag i 

(Det är möjligt att kryssa i flera alternativ om du tjänstgör för fler årskurser) 

□ Årskurs 1-3 

□ Årskurs 4-6 

□ Årskurs 7-9 

 
 
3. Vad har du för utbildning? 

□ Lärarutbildning 

□ Annat (ange) .......................................................................................................  

 
 
4. Har du genom din utbildning erhållit någon specifik utbildning avseende barn som far illa? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

 
 
5. Antal år i yrket? 
 
............. år 
 
 
6. Antal år på din nuvarande arbetsplats? 
 
............. år 
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Organisationsstruktur 
I avsnittet nedan ombeds du att svara på frågor som rör den skola du arbetar på. Frågorna 
kommer beröra vilka rutiner och handlingsplaner som finns kring anmälningsskyldigheten samt 

hur ditt/din skolas samarbete med socialtjänsten ser ut. 

7. Har du genom din nuvarande arbetsplats eller tidigare arbetsplats/arbetsplatser erhållit 
någon specifik utbildning avseende barn som far illa? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

 
 
8. På min arbetsplats finns det en handlingsplan/rutin för hur en anmälan till socialtjänsten ska 

gå till? 

□ Ja 

□ Nej  gå vidare till fråga 9 

□ Vet inte  gå vidare till fråga 9 

 
 
8a.  Hur ofta tas handlingsplanen/ rutinen upp för diskussion på exempelvis personalmöten? 
       (Kryssa enbart i ett svarsalternativ) 

□ 1 gång per termin 

□ 1 gång per skolår  

□ 1 gång vartannat år 

□ Aldrig 

□ Vet inte 

□ Annat (ange) ......................................................................................................  

 
 
8b. Jag anser att min kunskap om innehållet i handlingsplanen/ rutinen är mycket bra 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
9. Hur ofta har någon från socialtjänsten besökt din arbetsplats för att informera om 

bestämmelserna kring anmälningsskyldigheten som stadgas i 14 kap 1§ SoL? 
(Kryssa enbart i ett svarsalternativ) 

□ 1 gång per termin 

□ 1 gång per skolår 

□ 1 gång vartannat år 

□ Aldrig 

□ Vet inte 

□ Annat (ange) ......................................................................................................  
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10. Jag tycker att samverkan mellan min arbetsplats och socialtjänsten är tillfredställande 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
 
11. Jag vet hur jag ska gå tillväga för att göra en anmälan till socialtjänsten när jag misstänker 

eller vet att en elev far illa 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
 
12. Jag vet vilka situationer som förpliktar mig att göra en anmälan till socialtjänsten 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
13. Jag har kännedom om att jag kan kontakta socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning kring 

en elev som jag oroar mig för? 

□ Ja 

□ Nej 

 
 
14. Jag har inga svårigheter att ta kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning 

kring en elev som jag oroar mig för 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 

 
15. Hur ofta har du under de senaste två månaderna känt dig stressad på din arbetsplats? 

□ Aldrig                □ Sällan                □ Ibland                □ Ganska ofta                □ Ofta 

 
 
16. Jag känner att min organisation ger mig tillräckligt med tid för att genomföra mina 

arbetsuppgifter 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 
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Barn som far illa 
Här ombeds du att ta ställning till ett antal frågor som rör anmälningsplikten. 

17. Har du i ditt yrke gjort en anmälan till socialtjänsten om att en elev far illa? 

□ Ja, hur många? ......... stycken 

□ Nej 

 
 
18. Jag tycker att en anmälan till socialtjänsten generellt medför att familjen/ eleven får 

tillfredsställande stöd och hjälp 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
 
19. Vid en eventuell anmälan eller funderingar kring en anmälan känner jag mig trygg i att jag 

får det stöd jag behöver från kollegor 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
 
20. Vid en eventuell anmälan eller funderingar kring en anmälan känner jag mig trygg i att jag 

får det stöd jag behöver från rektor 

□ Instämmer helt 

□ Instämmer delvis 

□ Tar delvis avstånd ifrån 

□ Tar helt avstånd ifrån 

 
 
21. Finns det för närvarande någon elev som du oroar dig för att dess utveckling är i fara, som 

inte har att göra med kända förhållanden hos eleven självt (t.ex. beträffande handikapp 
eller liknande)? 

□ Ja, hur många? ......... stycken 

□ Nej 

 
 
22. Utifrån definitionen nedan, finns det för närvarande någon elev som du tror far illa?  

Med begreppet ”far illa” menas barn vars vårdnadshavare aktivt eller passivt försummar att 
tillgodose dess grundläggande behov, men även barn som på grund av egna handlingar utgör en 
fara för sig själv. 

□ Ja, hur många? ......... stycken 

□ Nej  gå vidare till fråga 36 
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Vilka tecken har observerats 
Här nedan ombeds du att fylla i vilka eventuella tecken som har observerats kring en elev som 
du tror far illa. Du kommer även att få fylla när tron uppstod samt hur du har agerat sedan 
dess. 
 
Är det fler än en elev du tror far illa finns det fler individuella teckenblanketter bifogade i 
slutet av enkäten. Behöver du fler teckenblanketter kan du kontakta oss eller göra egna 
kopior, glöm inte häfta ihop dem med din enkät. 

Blankett för elev nr 1 
 
23. Tron om att en elev far illa uppstod för ......... månader sedan 

 
24. Fysiskt våld 

Alla former av fysiskt våld som medvetet används mot ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven har blåmärken som inte stämmer överens med normal aktivitet 

□ Eleven har brännmärken som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har sårskador som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har bitmärken 

□ Eleven har märken efter att ha blivit slagen 

□ Eleven har skador på tänder eller läppar som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har märken av att ha blivit slagen med ett tillhygge 

□ Eleven själv har berättat att den har blivit utsatt för fysiskt våld 

 
 
25. Psykiskt våld 

När ett barn systematiskt (eller vid enstaka allvarliga företeelser) utsätts för nedbrytande 
behandling, avsiktlig känslomässigt lidande eller nedvärderande omdömen. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven hotas med stryk 

□ Eleven straffas orimligt hårt 

□ Eleven utsätts för orimliga krav 

□ Elevens åsikter ignoreras konstant 

□ Eleven isoleras från sociala kontakter 

□ Eleven hindras från åldersanpassade aktiviteter 

□ Eleven tvingas att se och eller höra våld i sin närmiljö 

□ Eleven lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer 

□ Eleven fostrats till asocialt beteende eller kriminalitet 

 
26. Kränkning 

När ett barns hälsa under lång tid äventyras genom att någon person angriper barnets 
personlighet på ett nedlåtande sätt i ord eller handlingar. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven utseende, språk eller begåvning kommenteras på förnedrande sätt 

□ Eleven förolämpas fysiskt inför kamrater eller vuxna 
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27. Sexuella övergrepp 
Alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven berättar om att den får titta på pornografiska filmer tillsammans med en 

vuxen 

□ Eleven berättar om sexuellt betonade beröringar som den utsatts för 

□ Eleven berättar om sexuella övergrepp 

□ Eleven berättar om att den får se på när vuxna har samlag 

□ Eleven blir utsatt för verbalt sexuella anspelningar 

□ Eleven har återkommande smärta i halsen och svalget 

□ Eleven har blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget 

 
 
28. Fysisk försummelse 

När ett barns vårdnadshavare äventyrar barnets fysiska hälsa eller utveckling genom att 
underlåta att ge barnet god fysisk omsorg. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Elevens får inte vård eller behandling när den är sjuk (t.ex. dålig behandlad astma eller eksem, 

hudinfektioner) 

□ Elevens tänder försummas 

 
 
29. Bristande omsorg 

Gäller alla aspekter av barnets fysiska hälsa och utveckling. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven är smutsig, luktar illa eller har ofta smutsiga kläder 

□ Eleven verkar inte få tillräckligt med mat 

□ Eleven verkar inte få möjlighet till vila och sömn 

□ Eleven får inte skydd och husrum 

□ Eleven har inte årstidsanpassade kläder 

□ Eleven utsätts för miljöer med hög alkoholkonsumtion eller droganvändning 

□ Eleven lämnas ensam utan tillsyn efter skoltid 

□ Eleven glöms ofta bort och hämtas inte från skolan/fritids 

 
 
30. Psykisk försummelse 

När barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas, genom att barnets grundläggande behov 
under lång tid inte tillgodoses. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven blir emotionellt avvisat av vårdnadshavare 

□ Elevens vårdnadshavare har inte intellektuell förmåga att ge barnet det den behöver 

□ Eleven får ingen fostran 

□ Eleven får inte hjälp med läxor 
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31. Andra förhållanden i hemmet  
Brister eller svårigheter som finns i hemmiljön eller hos vårdnadshavare. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Missbruk hos vårdnadshavare av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Psykisk ohälsa/ sjukdom hos vårdnadshavare  

□ Stora konflikter mellan vårdnadshavare där barnets grundläggande behov åsidosätts 

□ Vårdnadshavare visar aggressivitet mot eleven, andra familjemedlemmar eller personal på skolan 

 
 
32. Beteendemässiga varningssignaler 

När ett barn uppvisar ett avvikande beteende. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Eleven förstör medvetet andras ägodelar (t.ex. klotter) 

□ Eleven har utagerande beteende 

□ Eleven har ogiltig frånvaro 

□ Eleven har hög frånvaro 

□ Eleven förlorar ofta humöret 

□ Eleven bråkar ofta med vuxna i skolan 

□ Eleven vägrar att följa vuxnas uppmaningar 

□ Eleven bråkar med vårdnadshavare 

□ Eleven ändrar plötsligt beteende eller blir känslomässigt instabil 

□ Eleven har självskadande beteende (skärande, rispande, självmordstankar eller – försök) 

 
 
33. Har du uppmärksammat andra tecken på att eleven far illa än vad som fångats upp i angivna 

tecken ovan, finns nedan möjlighet att beskriva dem: 
 
...........................................................................................................................   
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
 
34. Hur väcktes/ uppkom tron om att eleven far illa? 

(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Eleven antyder i ord eller beteende om något den varit med om 

□ Elevens vårdnadshavare visade att de var oroliga 

□ Andra vårdnadshavare gjorde dig uppmärksam på eleven 

□ Kamraters oro 

□ Samtal från socialtjänsten (socialsekreterare) 

□ Information från överlämnande (förskola, låg- eller mellanstadielärare) 

□ Egna observationer i skolan 

□ Annat (ange) .......................................................................................................  
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35. Hur har du agerat sedan tron om att eleven far illa uppstod? 
(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Bara funderat själv än så länge 

□ Tagit upp det med elevens vårdnadshavare 

□ Uppmuntrat vårdnadshavare att själva ta kontakt med socialtjänsten 

□ Tagit upp det med någon/några kollegor 

□ Tagit upp det med min arbetsgrupp 

□ Tagit upp det med rektor 

□ Tagit kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning 

□ Har gjort en anmälan till socialtjänsten 

□ Tagit kontakt med Polisen 

□ Annat (ange) .......................................................................................................  

  

 

Demografiska uppgifter 
I det här avslutande avsnittet ombeds du att svara på några frågor om dig själv.  

36. Vilket kön har du? 

□ Man  

□ Kvinna 

 
 
37. Hur gammal är du? 
 
......... år 
 
 
38. Hur skulle du beskriva ditt boende i förhållande till din arbetsplats? 

□ Jag bor i samma bostadsområde/ stadsdel som min arbetsplats 

□ Jag bor i annat bostadsområde/ stadsdel på samma ort som min arbetsplats 

□ Jag bor på annan ort än min arbetsplats 

 
 
39. Hur skulle du beskriva din familjesituation? 

□ Ensamstående/singel 

□ Ensamstående/ singel med barn 

□ Relation/gift 

□ Relation/gift och barn 

□ Annat (ange) .......................................................................................................  

 

 

 

Tack för att Du tog Dig tid till att besvara vår enkät.  
Ditt deltagande är av stor vikt för vår undersökning. 
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Bilagor 

Blankett för elev nr ……. 
 
40. Tron om att en elev far illa uppstod för ......... månader sedan 

 

41. Fysiskt våld 
Alla former av fysiskt våld som medvetet används mot ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven har blåmärken som inte stämmer överens med normal aktivitet 

□ Eleven har brännmärken som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har sårskador som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har bitmärken 

□ Eleven har märken efter att ha blivit slagen 

□ Eleven har skador på tänder eller läppar som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har märken av att ha blivit slagen med ett tillhygge 

□ Eleven själv har berättat att den har blivit utsatt för fysiskt våld 
 
 

42. Psykiskt våld 
När ett barn systematiskt (eller vid enstaka allvarliga företeelser) utsätts för nedbrytande behandling, 
avsiktlig känslomässigt lidande eller nedvärderande omdömen. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven hotas med stryk 

□ Eleven straffas orimligt hårt 

□ Eleven utsätts för orimliga krav 

□ Elevens åsikter ignoreras konstant 

□ Eleven isoleras från sociala kontakter 

□ Eleven hindras från åldersanpassade aktiviteter 

□ Eleven tvingas att se och eller höra våld i sin närmiljö 

□ Eleven lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer 

□ Eleven fostrats till asocialt beteende eller kriminalitet 

 
 

43. Kränkning 
När ett barns hälsa under lång tid äventyras genom att någon person angriper barnets personlighet på ett 
nedlåtande sätt i ord eller handlingar. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven utseende, språk eller begåvning kommenteras på förnedrande sätt 

□ Eleven förolämpas fysiskt inför kamrater eller vuxna 
 
 

44. Sexuella övergrepp 
Alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven berättar om att den får titta på pornografiska filmer tillsammans med en 

vuxen 

□ Eleven berättar om sexuellt betonade beröringar som den utsatts för 

□ Eleven berättar om sexuella övergrepp 
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□ Eleven berättar om att den får se på när vuxna har samlag 

□ Eleven blir utsatt för verbalt sexuella anspelningar 

□ Eleven har återkommande smärta i halsen och svalget 

□ Eleven har blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget 
 
 

45. Fysisk försummelse 
När ett barns vårdnadshavare äventyrar barnets fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge 
barnet god fysisk omsorg. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Elevens får inte vård eller behandling när den är sjuk (t.ex. dålig behandlad astma eller eksem, 

hudinfektioner) 

□ Elevens tänder försummas 

 
 

46. Bristande omsorg 
Gäller alla aspekter av barnets fysiska hälsa och utveckling. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven är smutsig, luktar illa eller har ofta smutsiga kläder 

□ Eleven verkar inte få tillräckligt med mat 

□ Eleven verkar inte få möjlighet till vila och sömn 

□ Eleven får inte skydd och husrum 

□ Eleven har inte årstidsanpassade kläder 

□ Eleven utsätts för miljöer med hög alkoholkonsumtion eller droganvändning 

□ Eleven lämnas ensam utan tillsyn efter skoltid 

□ Eleven glöms ofta bort och hämtas inte från skolan/fritids 

 
 

47. Psykisk försummelse 
När barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas, genom att barnets grundläggande behov under lång tid 
inte tillgodoses. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven blir emotionellt avvisat av vårdnadshavare 

□ Elevens vårdnadshavare har inte intellektuell förmåga att ge barnet det den behöver 

□ Eleven får ingen fostran 

□ Eleven får inte hjälp med läxor 

 
 

48. Andra förhållanden i hemmet  
Brister eller svårigheter som finns i hemmiljön eller hos vårdnadshavare. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Missbruk hos vårdnadshavare av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Psykisk ohälsa/ sjukdom hos vårdnadshavare  

□ Stora konflikter mellan vårdnadshavare där barnets grundläggande behov åsidosätts 

□ Vårdnadshavare visar aggressivitet mot eleven, andra familjemedlemmar eller personal på skolan 

 
 

49. Beteendemässiga varningssignaler 
När ett barn uppvisar ett avvikande beteende. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Eleven förstör medvetet andras ägodelar (t.ex. klotter) 
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□ Eleven har utagerande beteende 

□ Eleven har ogiltig frånvaro 

□ Eleven har hög frånvaro 

□ Eleven förlorar ofta humöret 

□ Eleven bråkar ofta med vuxna i skolan 

□ Eleven vägrar att följa vuxnas uppmaningar 

□ Eleven bråkar med vårdnadshavare 

□ Eleven ändrar plötsligt beteende eller blir känslomässigt instabil 

□ Eleven har självskadande beteende (skärande, rispande, självmordstankar eller – försök) 

 
 

50. Har du uppmärksammat andra tecken på att eleven far illa än vad som fångats upp i angivna tecken 
ovan, finns nedan möjlighet att beskriva dem: 

 
.........................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 

51. Hur väcktes/ uppkom tron om att eleven far illa? 
(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Eleven antyder i ord eller beteende om något den varit med om 

□ Elevens vårdnadshavare visade att de var oroliga 

□ Andra vårdnadshavare gjorde dig uppmärksam på eleven 

□ Kamraters oro 

□ Samtal från socialtjänsten (socialsekreterare) 

□ Information från överlämnande (förskola, låg- eller mellanstadielärare) 

□ Egna observationer i skolan 

□ Annat (ange) ....................................................................................................... 

 
 

52. Hur har du agerat sedan tron om att eleven far illa uppstod? 

(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Bara funderat själv än så länge 

□ Tagit upp det med elevens vårdnadshavare 

□ Uppmuntrat vårdnadshavare att själva ta kontakt med socialtjänsten 

□ Tagit upp det med någon/några kollegor 

□ Tagit upp det med min arbetsgrupp 

□ Tagit upp det med rektor 

□ Tagit kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning 

□ Har gjort en anmälan till socialtjänsten 

□ Tagit kontakt med Polisen 

□ Annat (ange) ....................................................................................................... 
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Blankett för elev nr ……. 
 
53. Tron om att en elev far illa uppstod för ......... månader sedan 

 

54. Fysiskt våld 
Alla former av fysiskt våld som medvetet används mot ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven har blåmärken som inte stämmer överens med normal aktivitet 

□ Eleven har brännmärken som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har sårskador som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har bitmärken 

□ Eleven har märken efter att ha blivit slagen 

□ Eleven har skador på tänder eller läppar som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har märken av att ha blivit slagen med ett tillhygge 

□ Eleven själv har berättat att den har blivit utsatt för fysiskt våld 
 
 

55. Psykiskt våld 
När ett barn systematiskt (eller vid enstaka allvarliga företeelser) utsätts för nedbrytande behandling, 
avsiktlig känslomässigt lidande eller nedvärderande omdömen. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven hotas med stryk 

□ Eleven straffas orimligt hårt 

□ Eleven utsätts för orimliga krav 

□ Elevens åsikter ignoreras konstant 

□ Eleven isoleras från sociala kontakter 

□ Eleven hindras från åldersanpassade aktiviteter 

□ Eleven tvingas att se och eller höra våld i sin närmiljö 

□ Eleven lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer 

□ Eleven fostrats till asocialt beteende eller kriminalitet 

 
 

56. Kränkning 
När ett barns hälsa under lång tid äventyras genom att någon person angriper barnets personlighet på ett 
nedlåtande sätt i ord eller handlingar. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven utseende, språk eller begåvning kommenteras på förnedrande sätt 

□ Eleven förolämpas fysiskt inför kamrater eller vuxna 
 
 

57. Sexuella övergrepp 
Alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven berättar om att den får titta på pornografiska filmer tillsammans med en 

vuxen 

□ Eleven berättar om sexuellt betonade beröringar som den utsatts för 

□ Eleven berättar om sexuella övergrepp 

□ Eleven berättar om att den får se på när vuxna har samlag 

□ Eleven blir utsatt för verbalt sexuella anspelningar 

□ Eleven har återkommande smärta i halsen och svalget 

□ Eleven har blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget  
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58. Fysisk försummelse 
När ett barns vårdnadshavare äventyrar barnets fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge 
barnet god fysisk omsorg. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Elevens får inte vård eller behandling när den är sjuk (t.ex. dålig behandlad astma eller eksem, 

hudinfektioner) 

□ Elevens tänder försummas 

 
 

59. Bristande omsorg 
Gäller alla aspekter av barnets fysiska hälsa och utveckling. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven är smutsig, luktar illa eller har ofta smutsiga kläder 

□ Eleven verkar inte få tillräckligt med mat 

□ Eleven verkar inte få möjlighet till vila och sömn 

□ Eleven får inte skydd och husrum 

□ Eleven har inte årstidsanpassade kläder 

□ Eleven utsätts för miljöer med hög alkoholkonsumtion eller droganvändning 

□ Eleven lämnas ensam utan tillsyn efter skoltid 

□ Eleven glöms ofta bort och hämtas inte från skolan/fritids 

 
 

60. Psykisk försummelse 
När barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas, genom att barnets grundläggande behov under lång tid 
inte tillgodoses. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven blir emotionellt avvisat av vårdnadshavare 

□ Elevens vårdnadshavare har inte intellektuell förmåga att ge barnet det den behöver 

□ Eleven får ingen fostran 

□ Eleven får inte hjälp med läxor 

 
 

61. Andra förhållanden i hemmet  
Brister eller svårigheter som finns i hemmiljön eller hos vårdnadshavare. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Missbruk hos vårdnadshavare av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Psykisk ohälsa/ sjukdom hos vårdnadshavare  

□ Stora konflikter mellan vårdnadshavare där barnets grundläggande behov åsidosätts 

□ Vårdnadshavare visar aggressivitet mot eleven, andra familjemedlemmar eller personal på skolan 

 
 

62. Beteendemässiga varningssignaler 
När ett barn uppvisar ett avvikande beteende. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Eleven förstör medvetet andras ägodelar (t.ex. klotter) 

□ Eleven har utagerande beteende 

□ Eleven har ogiltig frånvaro 

□ Eleven har hög frånvaro 

□ Eleven förlorar ofta humöret 

□ Eleven bråkar ofta med vuxna i skolan 
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□ Eleven vägrar att följa vuxnas uppmaningar 

□ Eleven bråkar med vårdnadshavare 

□ Eleven ändrar plötsligt beteende eller blir känslomässigt instabil 

□ Eleven har självskadande beteende (skärande, rispande, självmordstankar eller – försök) 
 
 

63. Har du uppmärksammat andra tecken på att eleven far illa än vad som fångats upp i angivna tecken 
ovan, finns nedan möjlighet att beskriva dem: 

 
.........................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 

64. Hur väcktes/ uppkom tron om att eleven far illa? 
(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Eleven antyder i ord eller beteende om något den varit med om 

□ Elevens vårdnadshavare visade att de var oroliga 

□ Andra vårdnadshavare gjorde dig uppmärksam på eleven 

□ Kamraters oro 

□ Samtal från socialtjänsten (socialsekreterare) 

□ Information från överlämnande (förskola, låg- eller mellanstadielärare) 

□ Egna observationer i skolan 

□ Annat (ange) ....................................................................................................... 

 
 

65. Hur har du agerat sedan tron om att eleven far illa uppstod? 

(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Bara funderat själv än så länge 

□ Tagit upp det med elevens vårdnadshavare 

□ Uppmuntrat vårdnadshavare att själva ta kontakt med socialtjänsten 

□ Tagit upp det med någon/några kollegor 

□ Tagit upp det med min arbetsgrupp 

□ Tagit upp det med rektor 

□ Tagit kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning 

□ Har gjort en anmälan till socialtjänsten 

□ Tagit kontakt med Polisen 

□ Annat (ange) ....................................................................................................... 
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Blankett för elev nr ……. 
 
66. Tron om att en elev far illa uppstod för ......... månader sedan 

 

67. Fysiskt våld 
Alla former av fysiskt våld som medvetet används mot ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven har blåmärken som inte stämmer överens med normal aktivitet 

□ Eleven har brännmärken som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har sårskador som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har bitmärken 

□ Eleven har märken efter att ha blivit slagen 

□ Eleven har skador på tänder eller läppar som inte har en tydlig förklaring 

□ Eleven har märken av att ha blivit slagen med ett tillhygge 

□ Eleven själv har berättat att den har blivit utsatt för fysiskt våld 
 
 

68. Psykiskt våld 
När ett barn systematiskt (eller vid enstaka allvarliga företeelser) utsätts för nedbrytande behandling, 
avsiktlig känslomässigt lidande eller nedvärderande omdömen. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven hotas med stryk 

□ Eleven straffas orimligt hårt 

□ Eleven utsätts för orimliga krav 

□ Elevens åsikter ignoreras konstant 

□ Eleven isoleras från sociala kontakter 

□ Eleven hindras från åldersanpassade aktiviteter 

□ Eleven tvingas att se och eller höra våld i sin närmiljö 

□ Eleven lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer 

□ Eleven fostrats till asocialt beteende eller kriminalitet 

 
 

69. Kränkning 
När ett barns hälsa under lång tid äventyras genom att någon person angriper barnets personlighet på ett 
nedlåtande sätt i ord eller handlingar. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven utseende, språk eller begåvning kommenteras på förnedrande sätt 

□ Eleven förolämpas fysiskt inför kamrater eller vuxna 
 
 

70. Sexuella övergrepp 
Alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven berättar om att den får titta på pornografiska filmer tillsammans med en 

vuxen 

□ Eleven berättar om sexuellt betonade beröringar som den utsatts för 

□ Eleven berättar om sexuella övergrepp 

□ Eleven berättar om att den får se på när vuxna har samlag 

□ Eleven blir utsatt för verbalt sexuella anspelningar 

□ Eleven har återkommande smärta i halsen och svalget 

□ Eleven har blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget  
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71. Fysisk försummelse 
När ett barns vårdnadshavare äventyrar barnets fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge 
barnet god fysisk omsorg. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Elevens får inte vård eller behandling när den är sjuk (t.ex. dålig behandlad astma eller eksem, 

hudinfektioner) 

□ Elevens tänder försummas 

 
 

72. Bristande omsorg 
Gäller alla aspekter av barnets fysiska hälsa och utveckling. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven är smutsig, luktar illa eller har ofta smutsiga kläder 

□ Eleven verkar inte få tillräckligt med mat 

□ Eleven verkar inte få möjlighet till vila och sömn 

□ Eleven får inte skydd och husrum 

□ Eleven har inte årstidsanpassade kläder 

□ Eleven utsätts för miljöer med hög alkoholkonsumtion eller droganvändning 

□ Eleven lämnas ensam utan tillsyn efter skoltid 

□ Eleven glöms ofta bort och hämtas inte från skolan/fritids 

 
 

73. Psykisk försummelse 
När barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas, genom att barnets grundläggande behov under lång tid 
inte tillgodoses. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven blir emotionellt avvisat av vårdnadshavare 

□ Elevens vårdnadshavare har inte intellektuell förmåga att ge barnet det den behöver 

□ Eleven får ingen fostran 

□ Eleven får inte hjälp med läxor 

 
 

74. Andra förhållanden i hemmet  
Brister eller svårigheter som finns i hemmiljön eller hos vårdnadshavare. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Missbruk hos vårdnadshavare av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Psykisk ohälsa/ sjukdom hos vårdnadshavare  

□ Stora konflikter mellan vårdnadshavare där barnets grundläggande behov åsidosätts 

□ Vårdnadshavare visar aggressivitet mot eleven, andra familjemedlemmar eller personal på skolan 

 
 

75. Beteendemässiga varningssignaler 
När ett barn uppvisar ett avvikande beteende. 
(Flera tecken kan kryssas i) 

□ Eleven missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  

□ Eleven förstör medvetet andras ägodelar (t.ex. klotter) 

□ Eleven har utagerande beteende 

□ Eleven har ogiltig frånvaro 

□ Eleven har hög frånvaro 

□ Eleven förlorar ofta humöret 

□ Eleven bråkar ofta med vuxna i skolan 
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□ Eleven vägrar att följa vuxnas uppmaningar 

□ Eleven bråkar med vårdnadshavare 

□ Eleven ändrar plötsligt beteende eller blir känslomässigt instabil 

□ Eleven har självskadande beteende (skärande, rispande, självmordstankar eller – försök) 
 
 

76. Har du uppmärksammat andra tecken på att eleven far illa än vad som fångats upp i angivna tecken 
ovan, finns nedan möjlighet att beskriva dem: 

 
.........................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 

77. Hur väcktes/ uppkom tron om att eleven far illa? 
(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Eleven antyder i ord eller beteende om något den varit med om 

□ Elevens vårdnadshavare visade att de var oroliga 

□ Andra vårdnadshavare gjorde dig uppmärksam på eleven 

□ Kamraters oro 

□ Samtal från socialtjänsten (socialsekreterare) 

□ Information från överlämnande (förskola, låg- eller mellanstadielärare) 

□ Egna observationer i skolan 

□ Annat (ange) ....................................................................................................... 

 
 

78. Hur har du agerat sedan tron om att eleven far illa uppstod? 

(Flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

□ Bara funderat själv än så länge 

□ Tagit upp det med elevens vårdnadshavare 

□ Uppmuntrat vårdnadshavare att själva ta kontakt med socialtjänsten 

□ Tagit upp det med någon/några kollegor 

□ Tagit upp det med min arbetsgrupp 

□ Tagit upp det med rektor 

□ Tagit kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning 

□ Har gjort en anmälan till socialtjänsten 

□ Tagit kontakt med Polisen 

□ Annat (ange) ....................................................................................................... 

 
Behöver du fler teckenblanketter kan du kontakta oss eller göra egna kopior, glöm inte häfta 
ihop dem med din enkät. 
Kontakta oss: 
elipe139@student.liu.se 
petin982@student.liu.se 

mailto:elipe139@student.liu.se
mailto:petin982@student.liu.se
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Bilaga 2 Informationsbrev till pedagoger 
 

Enkät till Dig som är pedagog 
inom grundskolan 
 
Enkäten riktar sig till pedagoger inom den obligatoriska grundskolan (åk 1-9) som 
huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning (observera ej 

specialpedagoger, pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola).  

Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter vid Linköpings universitet som nu påbörjat vårt examensarbete som rör 
barn som ”far illa” eller ”riskerar att fara illa”. Dessa barn är oftast beroende av att vuxna i dess 
omgivning uppmärksammar missförhållanden samt agerar. En yrkesgrupp som nästan dagligen 
befinner sig i barnens omgivning och som har den svåra och komplexa uppgiften att uppmärksamma 
utsatta barn är pedagoger i den obligatoriska grundskolan. Vi har därför valt att i vårt 
examensarbete undersöka vilka strukturella och individuella faktorer som kan tänkas främja den 
enskilde pedagogens benägenhet att fullgöra sin anmälningsskyldighet som stadgas i 14 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen. 
 
Vår förhoppning är att studien ska synliggöra vilka faktorer som kan vara av vikt för skola och 
socialtjänst att tillgodose, så att den enskilde pedagogen får stöd i sitt svåra arbete kring att identifiera 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Detta för att möjliggöra att utsatta barn och ungdomar tidigt 
får det stöd och hjälp de behöver. Vi har även förhoppning om att vår studie kommer ligga till grund för 
fortsatt diskussion bland pedagoger inom grundskolan som möter barn som far illa eller riskerar att 
fara illa. 
 
Din skola är en av de 20 grundskolor i xxxxx och xxxxx kommun där samtliga rektorer har gett sitt 
medgivande till att delta i studien. Det är helt frivilligt för varje enskild pedagog att delta och du 
ger ditt samtycke genom att fylla i och lämna in enkäten. Vi är intresserade av just Dina tankar, 
därför är det viktigt att Du fyller i enkäten enskilt.  
 
Både er skola och Du som enskild pedagog kommer i ert svar vara helt anonyma. I det slutliga 
examensarbetet kommer inte heller kommunernas namn redovisas. Enkätsvaren kommer att 
förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem samt endast användas för denna 
studies syfte. 
 
Enkäten inleds med frågor kring utbildning och yrke samt frågor rörande organisationens struktur. 
Den senare delen rör frågor kring anmälningsplikten, barn som far illa och avslutas med frågor 
rörande demografiska uppgifter. Din enkät lämnar du efter ifyllnad i den svarsbox med tydlig orange 
markering som kommer stå på plats i ert personalrum. Svarsboxen kommer att hämtas tisdagen den 
23/4 (v.17), därför önskar vi att Din ifyllda enkät lämnas i svarsboxen senast tisdag morgon. 
 
Stort tack för Ditt deltagande och Din tid! 
Elin Pettersson & Petra Ingvarsson 
 
Du är välkommen att kontakta oss via mejl på någon av nedanstående mejladresser om du har 
frågor rörande något i enkäten. 
Elin Pettersson: elipe139@student.liu.se 
Petra Ingvarsson: petin982@student.liu.se 

mailto:elipe139@student.liu.se
about:blank


88 
 

Bilaga 3 Missivbrev 

 
Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Linköpings universitet och har nyligen påbörjat 

vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att åskådliggöra vilka strukturella och individuella 

faktorer som påverkar den enskilde pedagogens benägenhet att fullgöra sin 

anmälningsskyldighet som stadgas i 14 kap. 1 § SoL. 

 

Vår avsikt med studien är att den ska generera kunskap kring vilka faktorer som främjar 

pedagogers benägenhet att anmäla när det finns misstanke/kännedom om att ett barn far illa. 

Detta för att skola och socialtjänst ska kunna rikta sina insatser så att barn och ungdomar får 

det stöd de behöver.   

 

Bakgrund till uppsatsen grundas i flera internationella och nationella studier som visar att 

det bland olika anmälningspliktiga yrkesgrupper finns ett tydligt glapp mellan andelen barn 

som misstänks fara illa och den andel som anmäls. 

 

Vad som kan ligga bakom denna underrapportering i verksamheter som berör barn, har i 

Sverige främst studerats inom BVC och förskola, väldigt få har studerat pedagoger inom hela 

grundskolan.  

 

Vår förhoppning är att alla pedagoger inom grundskolan i xxxxx respektive xxxxx kommun 

önskar delta i vår undersökning. Vi ber därför om er tillåtelse att få lämna ut våra enkäter till 

pedagoger inom er skola under v 16. Det är helt frivilligt för pedagogerna att delta. Både er 

skola och den enskilde pedagogen kommer att vara helt anonym. Vi är tacksamma om vi kan 

få svar senast den 8 april då vår tidsram, givna av universitetet, är mycket snäva.  

 

Om vi får er tillåtelse är vi tacksamma för att du informerar pedagogerna om att enkäten 

kommer att delas ut under v. 16. Vi avser att dela ut enkäterna i respektive pedagogs postfack. 

En svarsbox kommer att ställas på plats som de ifyllda enkäterna ska lämnas i, förslagsvis i 

ert personalrum. Inhämtandet av de ifyllda enkäterna kommer ske under måndag eller tisdag 

v.17. För att veta hur många enkäter vi behöver trycka önskar vi information om hur många 

pedagoger som är verksamma på er skola/skolor. 

 
Svara oss gärna via mejladress xxx@student.liu.se eller via telefonnummer xxx-xxxxxx 

Med vänliga hälsningar  

Elin Pettersson & Petra Ingvarsson 
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Bilaga 4 Brev till skolverket 
 

Hej  

Vi är två socionomstudenter vid Linköpings universitet som nyligen har påbörjat vårt 

examensarbete. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka individuella och strukturella faktorer 

som påverkar grundskolepedagogers benägenhet att fullgöra sitt ansvar enligt 

anmälningsplikten som stadgas i socialtjänstlagen 14 kap. 1§.  Vi önskar genomföra vår studie 

i två kommuner varav en kommun ska ha en uttalad samverkan mellan skola och socialtjänst, 

detta för att vi sedan kunna göra en jämförelse mellan kommunerna vad gäller samverkan. År 

2006 gav regeringen i uppdrag till dåvarande Myndigheten för Skolutveckling att fördela 

medel om 100 miljoner kronor till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd 

utökad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. En 

tredjedel av Sveriges kommuner fick bidrag inom ramen för den här nationella satsningen. Vi 

har hittat information på er hemsida om vilka kommuner som har deltagit i 

samverkansprojekten men undrar nu är om det är möjligt att kunna få reda på vilken sorts 

samverkansprojekt de olika kommunerna har ansökt om då vi avser att välja vår 

”samverkanskommun” utifrån samverkansprojekt rörande grundskola och socialtjänst. Vi har 

genom e-post varit i kontakt med Tommie Hedin vid skolverkets upplysningstjänst. Han 

tipsade oss att söka i redovisningen av regeringsuppdrag (Dnr 2008:03634), under rubriken 

Exempel på lokalt utvecklingsarbete, där vissa av kommunernas projekt redovisades annars 

till att ta kontakt med Er för närmare upplysning. Vi har redan sökt i redovisningen av 

regeringsuppdraget och fann där att samtliga inte var redovisade. Det vi i första hand sökte 

information var xxxxx men om deras projekt inte rörde grundskolan behöver vi söka efter 

annan kommun. Har du möjlighet att ge oss information om samtliga kommuners olika 

samverkansprojekt eller något tips om hur vi kan ta reda på detta?  

 

Med vänlig och hoppfull hälsning  

Petra Ingvarsson & Elin Pettersson 

 


