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Sammanfattning  

Vår studie bygger på en enkätundersökning av 37 stycken högstadielärare inom Linköpings 

kommun. Syftet med studien är att undersöka vilka individuella faktorer som påverkar 

lärarens benägenhet till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. 

De individuella faktorerna har sedan delats in i tre kategorier som rör individens 

hemförhållande, utbildning och yrkeserfarenhet. Faktorerna har sin grund i tidigare forskning 

och studien har sin teoretiska utgångspunkt i Bourdieus teori med fokus på begreppen kapital 

och habitus. Materialet har analyserats genom bivariata korstabellsanalyser med 

procentjämförelse samt genom beskrivande univariat analys för att ge en överblick av 

resultaten. Vi har sedan använt tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt för att jämföra 

och förklara vårt resultat.  

 

Resultatet visar på en kraftig underrapportering i de fall där läraren misstänker 

missförhållanden hos barn. Faktorer som utbildning och kunskap avseende barn som far illa 

samt lärarens examensår har visat sig ha en påverkan på lärarens benägenhet till att ta kontakt 

med socialtjänsten. Även faktorn antal år som lärare har visat sig ha en påverkan på 

benägenheten. Resultaten visar att faktorer som lärarens ålder, civilstånd, om läraren har 

barn, inkomst samt antal år på den nuvarande arbetsplatsen inte har någon påverkan för 

lärarens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten.  
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1. Inledning  
Barn har rätt till trygghet, omvårdnad och en god uppfostran. De får inte utsättas 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är föräldrarnas 

ansvar att tillgodose dessa behov samt ge det skydd och tillsyn som barnet 

behöver (6 kap. 1§, 2§ föräldrabalken [FB] 1949:381). I de fall där föräldrarna 

brister i sin förmåga att tillgodose barnets behov av omvårdnad, skydd eller stöd 

har socialnämnden ett ansvar att ingripa. Socialnämnden har det yttersta 

ansvaret för att se till att den enskilde får det stöd och den hjälp som den 

behöver (2kap. 1§ socialtjänstlagen [SoL] 2001:453) och ska även verka för att 

barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1§ 

SoL). För att socialnämnden ska få kännedom samt kunna stötta och skydda de 

barn som far illa eller riskerar att fara illa är de beroende av information från 

andra verksamheter där barn vistas. I Sverige har vi en lagstadgad 

anmälningsplikt som fyller en central funktion i att identifiera dessa barn. 

Samtliga professionella som i sin dagliga yrkesutövning kommer i kontakt med 

barn har därmed en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten då de i sin 

verksamhet får kännedom kring något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd (14 kap. 1§ SoL). 

 

Vi vill i denna studie få en ökad kunskap kring de faktorer som kan vara av vikt 

för att den enskilda läraren ska kunna identifiera och uppmärksamma de barn 

som far illa eller riskerar att fara illa i sitt dagliga arbete. Vi anser att det är ett 

viktigt ämne att belysa då dessa barn oftast är beroende av att vuxna i deras 

omgivning uppmärksammar missförhållanden samt agerar. Vår förhoppning är 

att denna studie ska kunna belysa de faktorer som kan tänkas främja den 

enskilde lärarens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om 

barn som far illa. Detta anser vi är viktigt för att socialnämnden tidigt ska få 

kännedom kring dessa barn och därmed möjliggöra att utsatta barn och 

ungdomar tidigt får den hjälp, samt det stöd och skydd som de behöver. Vi anser 

att detta ämne är relevant för socialt arbete då sammarbetet mellan skola och 

socialtjänst har en stor roll för att identifiera de barn som är i behov av hjälp och 

stöd. Vår förhoppning är att denna studie ska ligga till grund för en fortsatt 

diskussion kring barn som far illa samt bidra till kunskap som kan förbättra 

kommunikationen mellan lärare och socialsekreterare.    

1.1 Problemformulering 
Trots den rådande anmälningsskyldighet som stadgas i socialtjänstlagen [SoL] 

14 kap. 1 § visar både svensk och utländsk forskning att det finns en stor lucka 

mellan de antal barn som misstänks fara illa och de som faktiskt anmäls till 

socialtjänsten (Backlund et al. 2012; Svensson & Jansson, 2008; Sundell 1997; 

Crenshaw et al. 1995; Hawkins & McCallum 2001; Walsh 2008). I svenska 
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undersökningar gäller detta i största grad förskolebarn, där bara hälften av de 

som misstänks fara illa anmäls (SOU 2009/68:256).  Vad som ligger bakom 

denna underrapportering har undersökts både nationellt och internationellt. 

Faktorer som rör den yrkesverksammas hemförhållanden, utbildning och 

yrkeserfarenhet är dock ett relativt outforskat område. Dessa faktorer kan ha en 

avgörande roll i den yrkesverksammas beslut att ta kontakt med socialtjänsten i 

fall där misstanke om barn som far illa förekommer och vi vill därför undersöka 

hur dessa faktorer kan påverka lärarens benägenhet att ta kontakt med 

socialtjänsten. Samtliga studerande faktorer presenteras mer ingående i avsnitt 2, 

Tidigare forskning. 

 

För att socialnämnden ska kunna stötta och få kännedom kring de barn som far 

illa eller riskerar att fara illa är de beroende av information från andra 

verksamheter där barn vistas. Anmälningsskyldigheten som regleras i SoL 14 

kap. 1§ fyller en central funktion i att identifiera dessa barn. Där framgår bland 

annat att:  

”Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet 

rör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 

om eller misstänker att ett barn far illa.”  

 

Med detta avses myndigheter och yrkesverksamma som typiskt i sin verksamhet 

kommer i kontakt med barn och ungdomar, exempelvis skolan. I Sverige har vi 

obligatorisk skolplikt mellan årskurs 1-9, och detta gör att skolpersonalen träffar 

barnen så gott som dagligen. Detta ger personalen goda förutsättningar att 

upptäcka de barn som riskerar att fara illa och skolan har därför en viktig och 

central roll i att uppmärksamma dessa barn. Det finns en kunskapsbrist i hur 

skolverksamheten sköter sin anmälningsplikt när det gäller barn som far illa 

eller riskerar att fara illa (SOU 2010/95:283) och svenska studier har främst 

forskat på yrkesverksamma inom förskola och BVC (Backlund, 2012; Svensson 

& Jansson, 2008; Sundell, 1997). Det finns en kunskapslucka i forskning 

gällande anmälningsbenägenheten hos yrkesverksamma som arbetar med äldre 

barn och det har gjort att vi i denna studie vill fokusera på att studera 

högstadielärare som arbetar med barn inom grundskolan, årskurs 7-9.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan individuella 

faktorer och högstadielärares benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten vid 

misstanke om barn som far illa. Studien syftar därmed till att undersöka hur 

faktorer som rör lärarens hemförhållanden, utbildning och yrkeserfarenhet 

påverkar benägenheten att ta kontakt med socialtjänsten.  
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Frågeställningar: 

 Finns det något samband mellan faktorer som rör lärarens 

hemförhållanden och dennes benägenhet till att ta kontakt med 

socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa? 

 Finns det något samband mellan faktorer som rör lärarens utbildning och 

dennes benägenhet till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om 

barn som far illa? 

 Finns det något samband mellan faktorer som rör lärarens yrkeserfarenhet 

och dennes benägenhet till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke 

om barn som far illa? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad från de lärare som arbetar inom grundskolan, årskurs 

1-6. Studien innefattar därmed endast de lärare som arbetar i högstadiet inom 

den obligatoriska grundskolan, årskurs 7-9. Det har även gjorts en avgränsning 

från specialpedagoger samt lärare som endast bedriver undervisning i särklass. 

Avgränsningar mot lärare inom särklass har gjorts då vår bedömning är att det 

finns en möjlighet till en annan typ av problematik bland barnen inom dessa 

klasser. Vi har gjort bedömningen att enkätformuläret hade behövts konstruerats 

på ett annat sätt för att fånga upp detta. På grund av den förhållandevis strikta 

tidsramen inom detta arbete har bedömningen gjorts att revidering av 

enkätformuläret eller ett alternativt enkätformulär skulle ta för lång tid att 

genomföra. 

1.4 Begreppsförklaringar   

1.4.1 Anmälningsskyldighet 

Med detta begrepp avses den anmälningsplikt som lagstadgas i 14 kap. 1§ 

Socialtjänstlagen (2001:453). Med detta avser:  

 

”Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet 

rör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 

om eller misstänker att ett barn far illa. ” 

 

1.4.2 Anmälan 
En anmälan är alla uppgifter som rör barn som far illa, skriftliga eller muntliga, 

som kommer till socialnämndens kännedom. Det är sedan socialnämndens 

ansvar att ta ställning till om dessa uppgifter kan innebära att en utredning 

behöver inledas (Socialstyrelsen, 2004:19).  

 
1.4.3 Benägenhet 
Med benägenhet eller anmälningsbenägenhet avses de beslut som läraren tar 
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som leder fram till att kontakt tas med socialtjänsten vid misstanke om barn som 

far illa. I denna studie benämns de lärare som visat förmåga att ta kontakt med 

socialtjänsten som benägna. De lärare som inte tagit kontakt med socialtjänsten 

vid misstanke om barn som far illa benämns som icke benägna. 

1.4.4 Barn som far illa /misstänks fara illa  

Med begreppet barn som far illa eller riskerar fara illa avses de barn där 

vårdnadshavaren aktivt eller passivt försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov. Vi avser även de barn som på grund av egna handlingar 

utgör en fara för sig själva (Socialstyrelsen, 2004:35-36). Det finns olika 

situationer där barn riskerar att fara illa. Socialstyrelsen har framtagit 

beskrivningar av olika situationer där barn kan riskera att fara illa, som ett 

hjälpmedel för yrkesgrupper som arbetar med barn:  

 

1.4.4.1 Sexuella övergrepp  
Sker då ett barn påtvingas olika former av sexuella handlingar av en annan 

person. Sexuella övergrepp innebär att handlingen utgår från den personens 

behov och att personen utnyttjar barnets beroendeställning. Handlingen sker mot 

barnets vilja, kränker barnets integritet eller är en handling som barnet inte kan 

förstå. Om barnet inte är moget för eller inte kan ge samtycke till handlingen 

räknas även det som sexuella övergrepp. Dessa övergrepp kan ske både genom 

fysisk och icke-fysisk kontakt (Socialstyrelsen, 2004:36). 

 

1.4.4.2 Fysiskt våld 
Innebär att ett barn orsakas kroppsskada, smärta, sjukdom eller blir försatt i 

vanmakt eller annat liknande tillstånd av en annan person. Varje form av 

kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld (Socialstyrelsen, 2004:36). 

 

1.4.4.3 Psykiskt våld 
Till psykiskt våld räknas då barn, oftast under lång tid, utsätts för nedvärderande 

omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Men 

även en enstaka allvarlig företeelse kan innebära att ett barn riskerar att fara illa 

(Socialstyrelsen, 2004:36). 

 

1.4.4.4 Kränkning 
Kränkning innebär att ett barns psykiska hälsa kan skadas eller äventyras genom 

att en person i ord eller handling behandlar barnet på ett nedlåtande sätt eller 

angriper barnets personlighet (Socialstyrelsen, 2004:36).  

 

1.4.4.5 Försummelse  
Försummelse kan ske både fysiskt och psykiskt och pågår oftast under en längre 

tid. Barnet utsätts för fysisk försummelse när den fysiska hälsan eller 

utvecklingen skadas eller äventyrar genom underlåtelse av god fysisk omsorg. 
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Den psykiska försummelsen innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller 

äventyras genom att barnets grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, 

tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans eller utveckling inte tillgodoses 

(Socialstyrelsen, 2004:37). 
 

1.4.4.6 Bristande omsorg  
Bristande omsorg sker då barnets fysiska hälsa och utveckling åtsidosätts. Detta 

gäller bland annat barnets hygien, kost och omvårdnad. Barnet utsätts även för 

bristande omsorg då barnet inte har årstidsanpassade kläder, möjlighet till vila 

och sömn, skydd och husrum samt tillsyn (Socialstyrelsen, 2004:37). 

 

1.4.4.7 Eget beteende  
Med eget beteende avser vi då den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (3§ LVU). 

 

1.4.5 Individuella faktorer 
Med begreppet individuella faktorer avser vi i denna studie de faktorer som rör 

den enskilda läraren. Dessa har delats in i tre kategorier som rör lärarens 

hemförhålande, utbildning och yrkeserfarenhet.  

 

1.4.6 Barn 
Varje människa som är under 18 år (Barnkonventionen). I vissa sammanhang 

används även begreppet elev i samma mening.  

1.5 Disposition  
Denna studie är indelad i 6 avsnitt. I nästkommande avsnitt, avsnitt 2, sker en 

redogörelse för den tidigare forskningen som denna studie har sin grund i och i 

avsnitt 3 presenteras den teoretiska utgångspunkten till denna studie. Avsnitt 4 

behandlar studiens metod där population, urval, datainsamling, 

enkätkonstruktion samt variabler presenteras. Även analysmetod och etiska 

överväganden presenteras i detta avsnitt. Efterföljande avsnitt, 5, redovisar 

denna studies resultat. Resultatet är indelat i tre delar som fokuserar på 

respektive frågeställning och presenteras med tabeller och diagram. I detta 

avsnitt finns även genomgående analyser av resultaten med tillämpning av 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. I det avslutande avsnittet, 

6, sker en resultatdiskussion. I detta avsnitt diskuteras även studiens kvalité och 

kunskapsbidrag samt tankar kring vidare forskning inom området.   
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt görs en presentation av tidigare forskning inom ämnet. Det har 

tidigare forskats kring vilka faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten hos 

olika typer av professioner. Det finns bland annat flera studier som har belyst 

hur olika faktorer påverkar benägenheten att anmäla när barn far illa hos 

professionella inom den psykiatriska sjukvården (Finlayson & Koocher, 1991; 

Kalichmanb et al., 1990; Weinstein et al., 2000) samt hos skolkuratorer 

(Goldman & Padayach, 2005; Bryant & Milsom, 2005). Det har även forskats 

kring hur lärare förhåller sig till lagen samt kring lärarens kunskap och 

inställning till anmälningsskyldigheten (Kenny, 2001; Kenny, 2004; Hinson & 

Fossey, 2000). Det har även gjorts studier kring yrkesverksammas kunskaper i 

att identifiera missförhållanden hos barn (O’Toole et al., 2000) samt vilka 

tecken som observerats vid misstanke om missförhållanden (Lundén & Broberg, 

2003; Sundell & Colbiörnsen, 2000). Denna studie kommer inte presentera 

ovanstående forskning mer ingående då de har studerat yrkesgrupper som inte är 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar eller har diskuterat och belyst 

”barn som far illa” ur ett annat fokus. Nedan presenteras tidigare forskning som 

anses relevanta för denna studies syfte.       

2.1 Svensk forskning  
Backlund et al. (2012) har via fokusgruppsintervjuer undersökt hur 

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

till anmälningsplikten. Resultatet visade att en majoritet av verksamheterna hade 

särskilda riktlinjer för anmälning till socialtjänsten. Det var dock mindre vanligt 

med information och utbildning gällande anmälningsplikten under de senaste 

fem åren inom samtliga verksamheter, men särskilt inom skolan (Backlund et al. 

2012:28–29). Resultaten visade även att samverkan med socialtjänsten spelade 

stor roll för benägenheten att anmäla. Bristen på återkoppling från socialtjänsten 

togs upp som ett problem i samtliga fall där en anmälan inte gjorts. Inom alla 

fokusgrupper framkom även två typiska förhållningssätt till anmälningsplikten, 

ett “formellt” respektive ett “resonerande” förhållningssätt. Det formella 

förhållningssättet innebar 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. Resultaten visade även att det förekom övervägningar kring 

ifall en anmälan skulle göras eller inte beroende på problemets karaktär. “Akuta 

problem” så som tydlig misshandel motiverade alltid en anmälan, medan mer 

långsiktig eller diffus oro samt lindrigare våld i bestraffningssyfte inte var lika 

självklart att anmäla (Backlund et al. 2012:34-39). 
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Sundell (1997) undersökte anmälningsbenägenheten hos pedagoger inom 341 

förskolor i Stockholm. Resultaten visade att av de 3 737 barn som var inskrivna 

på förskolorna identifierades 3% som barn som misstänktes fara illa. De 

vanligaste orsakerna till misstanke om barn som for illa var att barnet 

försummades på grund av psykisk ohälsa (45%) eller missbruk hos föräldrarna 

(37%). Det var mindre vanligt att misstanke uppstod på grund av sexuella eller 

fysiska övergrepp (10%) (Sundell, 1997:95). Av de 3% där missförhållande hos 

barn identifierades var det endast 37% som anmäldes till socialtjänsten. De 

faktorer som studerades angående vad som påverkade den yrkesverksammas 

anmälningsbenägenhet var bland annat barnets kön och ålder samt dennes 

socioekonomiska status. Resultaten visade att det fanns tre förklaringar till 

denna underrapportering: En faktor var personalens okunskap kring 

anmälningsplikten. Detta visade sig då personalen avstod från att anmäla 

eftersom de inte visste att barnet for illa, medan en anmälan ska göras vid 

misstanke om att ett barn far illa. Ytterligare en faktor till underrapporteringen 

var dåliga erfarenheter vid tidigare anmälningar samt en bristande återkoppling 

från socialtjänsten. Den tredje faktorn var att personalen själva ville försöka ge 

stöd till barnet och familjen och de avvaktade med anmälan för att se om dessa 

försök gav något resultat (Sundell, 1997:101-102). 

 

Svensson & Jansson (2008) gjorde en enkätundersökning bland förskolepersonal 

inom Karlstads kommun för att undersöka hur personalen agerade vid misstanke 

om att barn for illa samt undersöka personalens erfarenheter och kontakten med 

anhöriga (Svensson & Jansson, 2008:26). Resultaten visade att i 72% av alla fall 

där misstanke om missförhållanden fanns, hade förskolepersonalen observerat 

mer än ett tecken på att barnet for illa. Resultaten visade dock att en anmälan till 

socialtjänsten endast gjordes i 30 % av fallen. Den vanligaste anledningen till att 

en anmälan inte gjordes till socialtjänsten var att personalen ansåg att de själva 

hade tillräckliga resurser för att hjälpa barnet. Andra skäl som uppgavs till 

utebliven anmälan var att personalen inte upplevde barnets situation som 

tillräckligt allvarlig, att en anmälan inte skulle leda till någon vinning för barnet 

samt att personalen kände sig osäkra inför hur barnets föräldrar skulle reagera på 

en anmälan (Svensson & Jansson, 2008:28-29). 

2.2 Internationell forskning  
Crenshaw et al. (1995) genomförde i USA en kvantitativ studie för att studera 

anmälningsbenägenheten hos yrkesverksamma inom skolan. Enkäten innehöll 

fem scenarier rörande barnmisshandel och besvarades av 664 personer 

(Crenshaw et al.1995:1095-1098). Resultatet visade att benägenheten till att 

anmäla varierade beroende på det beskrivna fallet och det bildades tre olika 

grupper på missförhållanden som räknades som mer eller mindre ”illa”. 

Resultatet visade också att anmälningsfrekvensen var oberoende av kön, både på 

barnet och på den person som anmälde. Det framkom även att 
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anmälningsfrekvensen varierade beroende på personalens befattning. Även om 

man misstänkte missförhållanden hos ett barn anmälde klasslärarna dessa 

missförhållanden betydligt mindre ofta än övriga yrkesgrupper. Man studerade 

även hur den yrkesverksammas relation till barnet och familjen påverkade 

anmälningsbenägenheten. Det visade sig även att de flesta lärare kände till 

anmälningsskyldigheten men att de önskade mer utbildning (Crenshaw et 

al.1995:1099-1111). 

 

I Australien genomförde Hawkins & McCullum (2001) en liknande studie med 

hypotetiska fall på yrkesverksamma inom skolan. Syftet var att studera 

effekterna av en utbildning gällande identifiering och anmälan av barn som far 

illa. En jämförelse gjordes mellan tre grupper, där en grupp gått utbildningen för 

några år sedan, en grupp nyligen gått utbildningen samt en grupp som inte gått 

utbildningen än. Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i 

anmälningsbenägenheten i de fall där det var tydliga missförhållanden hos 

barnen. I de fall där missförhållanden inte var lika tydliga fanns det generellt sätt 

en lägre anmälningsbenägenhet. Sannolikheten till att anmäla ökade dock hos de 

som hade utbildningen (Hawkins & McCullum, 2001:301). Resultaten visade 

även att gruppen utan utbildning var mindre benägna att anmäla i de fall där 

bevis på missförhållanden saknades (Hawkins & McCullum, 2001:311). 

 

Walsh et al. (2008) har gjort en studie i Australien med syfte att identifiera 

benägenheten att upptäcka och anmäla missförhållanden hos barn. Även i denna 

studie skickades hypotetiska fall till 254 lärare inom grundskolan. Lärarna 

ombads betygsätta dessa på en skala för sannolikheten för vanvård eller 

misshandel men också sannolikheten för att göra en anmälan i respektive fall 

(Walsh et al. 2008:984). Faktorer som studerades var bland annat faktorer som 

rörde den yrkesverksamma, exempelvis om denne har barn och dennes 

yrkeserfarenheter. Man studerade även organisatoriska faktorer, så som storlek 

på skolan och rutiner kring anmälan. Resultaten visade att graden av övergreppet 

var den största anledningen till att lärare anmälde. Anmälan gjordes särskilt i de 

fall där det var uppenbart och upprepat fysiskt våld med tydliga konsekvenser 

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

Lärarnas ålder, kön, utbildningsnivå och dennes föräldrars status var också 

betydande för anmälningsbenägenheten. Studien visar att de utan utbildning 

kring att identifiera övergrepp hade större benägenhet att anmäla. Det visade sig 

också att anmälningsskyldigheten hade en roll i anledningen till att anmäla. Det 

spelade också roll om man arbetade på högstadiet, lågstadiet, hade 

administrativa arbetsuppgifter eller om man var speciallärare. Resultatet visade 

att lågstadielärare var mer benägna till att göra en anmälan jämnfört med de 

andra yrkesgrupperna (Walsh et al. 2008:987–990).  
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I USA genomförde Egu & Weiss (2003) en studie med hypotetiska fall för att 

undersöka huruvida etniska bakgrunder påverkar anmälningsbenägenheten hos 

lärare. Studien utformades med fyra oberoende variabler: lärarens etniska 

bakgrund, barnets etniska bakgrund, svårighetsgraden av missförhållandena 

(måttliga eller svåra missförhållanden) samt bedömningen (identifikation av 

tecken på missförhållanden och anmälda missförhållanden) (Egu & Weiss, 

2003:468). Resultaten visade i de fall där lärarna gjorde bedömningen att barnet 

var utsatt för svåra missförhållanden var anmälningarna relativt höga, medan 

anmälning inte gjordes i lika hög grad i de fall där bedömningen gjordes att 

barnet var utsatt för måttliga missförhållanden. Resultatet visade att den etniska 

bakgrunden på lärarna och barnen inte hade någon påverkan på lärarnas 

bedömning när det gällde identifiering eller anmälan av missförhållanden hos 

barn (Egu & Weiss, 2003:470-471). 

 

Alvarez et al. (2004) har inhämtat information från olika socialförvaltningar i 

USA och gjort en studie om den dagliga verksamheten hos olika professioner 

som arbetar med barn och deras benägenhet till att anmäla missförhållanden.  

Studiens resultat visar att personalen inte alltid anmäler när ett barn far illa, och 

att cirka 68 % av de barn som far illa aldrig kommer i kontakt med 

socialtjänsten. Detta resulterar i att många barn inte får de insatser eller den 

hjälp de behöver samt att risken för fortsatt misshandel ökar (Alvarez et al., 

2004:564). De vanligaste orsakerna till att en anmälan inte görs är att de 

professionella helt enkelt väljer att inte göra en anmälan, att de inte har 

tillräcklig kunskap i att känna igen symptom och tecken på när ett barn far illa 

eller att de är rädda för konsekvenserna en anmälan kan medföra. Alvarez menar 

att detta kan förhindras genom utbildning kring barn som far illa samt genom ett 

förbättrat förhållande till socialtjänsten (Alvarez et al., 2004:574-575). 

2.3 Sammanfattning och tillämpning av forskning  
Tidigare forskning har använts för att se vilka faktorer som har studerats när det 

gäller yrkesverksammas benägenhet till att göra en anmälan till socialtjänsten 

vid misstanke om barn som far illa. Utifrån denna sammanställning har sedan 

faktorer som är relativt outforskade eller där forskingen fått skilda resultat valts. 

Tidigare forskning har använts i avsnitt 5, Resultat och analys, för att diskutera 

resultatet samt jämföra de likheter och olikheter som framkommit.  

 

Tidigare forskning tyder på att det finns en stor lucka mellan de barn som 

misstänks fara illa och de som faktiskt anmäls till socialtjänsten (Sundell 1997; 

Svensson & Jansson 2008; Backlund et al. 2012; Crenshaw et al. 1995; Hawkins 

& McCallum 2001; Walsh et al., 2008; Alvarez et al., 2004). Anledningen till 

denna underrapportering har studerats både nationellt och internationellt. De 

faktorer som studerats sammanställs i en lista nedan:  
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Faktorer som har studerats (som kan 

påverka den yrkesverksamas beslut att 

göra/avstå att anmäla)  

Har studerats av 

Faktorer som rör det aktuella fallet  

(Exempelvis vilken typ av missförhållande det 

är, den yrkesverksammas bedömning av 

situationen, relation till barnet och familjen, 

rädsla för konsekvenser)  

Backlund et al., 2012; Sundell, 1997; 

Svensson & Jansson, 2008; Walsh et al., 

2008; Egu & Weiss, 2003; Crenshaw et 

al., 1995; Hawkins & McCullum, 2001; 

Alvarez et al., 2004 

Kunskaper och utbildning  

(Exempelvis om en anmälan, missförhållanden 

hos barn, lagen, utbildningsnivå) 

Backlund et al., 2012; Hawkins & 

McCullum, 2001; Crenshaw et al., 1995; 

Alvarez et al., 2004; Walsh et al., 2008; 

Sundell, 1997; 

Individuella faktorer hos barnet eller den 

yrkesverksamma 

(Exempelvis ålder, kön, etnicitet, antal år inom 

yrket, om den yrkesverksamma har barn) 

Walsh et al., 2008; Crenshaw et al., 1995;  

Egu & Weiss, 2003; Sundell, 1997 

Organisatoriska faktorer  

(Exempelvis samarbete med socialtjänsten, 

alternativa stödformer, riktlinjer på 

arbetsplatsen, stöd från kollegor och rektor)    

Backlund et al., 2012; Sundell, 1997; 

Crenshaw et al., 1995; Alvarez et al., 

2004; Svensson & Jansson, 2008; Hawkins 

& McCullum, 2001; Walsh et al., 2008 

 

Tidigare forskning har bland annat studerat faktorer som är kopplade till det 

aktuella fallet. Man har sedan studerat vad som påverkar den yrkesverksammas 

bedömning kring fallet. Exempelvis hur beslutet påverkas av typen av 

missförhållande, hur ofta missförhållandet förekommer, vad missförhållandet 

beror på, hur missförhållandet påverkar barnet samt om det är tydliga eller 

diffusa tecken eller ett akut eller långvarigt problem (Walsh et al., 2008; Egu & 

Weiss; Crenshaw et al., 1995; Svensson & Jansson, 2008; Backlund, 2012). 

Ytterligare faktorer som har studerats är hur relationen mellan den 

yrkesverksamma och barnet samt familjen påverkar benägenheten till att anmäla 

(Backlund et al., 2012; Hawkins & McCullum, 2001; Crenshaw et al., 1995; 

Alvarez et al., 2004). Utbildning och kunskap gällande identifiering av 

missförhållanden, kunskap om lagen och riktlinjer inom organisationen samt hur 

den yrkesverksamma förhåller sig till dessa har även vart aktuella faktorer i 

tidigare forskning (Backlund et al. 2012; Sundell, 1997; Hawkins & Mc Cullum, 

2001; Walsh et al, 2008; Alvarez et al., 2004; Crenshaw et al., 1995). 

Samverkan med socialtjänsten samt den yrkesverksammas uppfattning, tidigare 

erfarenheter och inställning till socialtjänsten har även studerats för att se hur 

dessa påverkar den yrkesverksammas beslut till att göra en anmälan (Backlund 

et al. 2012; Sundell, 1997; Crenshaw et al., 1995; Alvarez et al., 2004).  
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Tidigare forskning har i viss mån även studerat faktorer som rör den enskilda 

läraren eller barnet. Bland annat har det studerats kring hur barnets 

socioekonomiska status påverkar lärarens anmälningsbenägenhet (Sundell, 

1997; Walsh et al., 2008; Alvarez et al., 2004). Dock har ingen av den 

presenterade forskningen studerat hur den yrkesverksammas socioekonomiska 

status påverkar benägenheten. Faktorer som rör den enskilda läraren, exempelvis 

ålder, antal år i yrket, om den yrkesverksamma har barn samt utbildningsnivå 

(Walsh et al., 2008) är något som inte har studerats i så stor utsträckning. När 

det gäller faktorer som rör den yrkesverksammas utbildning och kunskaper har 

dessa studerats i större utsträckning. Bland annat har det studerats kring 

utbildning i att identifiera missförhållanden hos barn (Hawkins & Mc Cullum, 

2001; Walsh et al, 2008; Crenshaw et al., 1995). Det finns dock skilda resultat i 

hur detta påverkar benägenheten. Hawkins & McCullum (2001) menar att de 

yrkesverksamma som genomgått speciell utbildning har en högre 

anmälningsbenägenhet i de fall där missförhållande hos barn inte är tydliga. 

Medan Walsh et al. (2008) menar att yrkesverksamma utan utbildning har större 

benägenhet att anmäla än de som genomgått utbildning kring missförhållanden.   

 

Faktorer som ålder, om den yrkesverksamma har barn, civilstånd och ekonomi 

inte är tillräckligt utforskade. Även faktorer som rör individens yrkeserfarenhet, 

så som antal år i yrket och på nuvarande arbetsplats är outforskade. Utbildning 

gällande identifiering av missförhållanden har studerats men då skilda resultat 

påvisats vill även vi undersöka detta. Utifrån detta har vi därför valt att i denna 

studie studera hur dessa faktorer påverkar benägenheten till att göra en anmälan 

till socialtjänsten. Vi har även utifrån tidigare forskning valt att inrikta oss på 

grundskolelärare som är verksamma inom högstadiet då svensk forskning främst 

är gjord på yrkesverksamma inom förskola och BVC (Backlund et al. 2012; 

Svensson & Jansson 2008; Sundell 1997). Vi har valt att studera högstadiet då vi 

vill studera barn som fortfarande går i den obligatoriska grundskolan.  

3. Teori  
I denna del görs en presentation av den teoretiska utgångspunkten som ligger till 

grund för denna studie. Denna studie har sin utgångspunkt i Bourdieus teori där 

begreppen habitus och kapital står i centrum. Avsnittet är indelat i fem delar. 

Den första delen presenterar Bourdieu och hans teoretiska utgångspunkter. I del 

3.2, 3.3 och 3.4 presenteras hans nyckelbegrepp: kapital, habitus och fält. 

Begreppet fält kommer dock inte användas i denna studies analys, då det mer rör 

organisatoriska frågor, men presenteras för att ge en större förståelse och ett 

sammanhang för teorin. I den avslutande delen 3.5 ges en sammanfattning samt 

en presentation av tillämpningen av teorin.  
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3.1 Bourdieu  
Bourdieu har utvecklat en handlingsteori som utgår från relationen mellan 

individernas möjligheter och den struktur som präglar de situationer där 

individerna handlar. I denna teori är kapital, habitus och fält centrala begrepp 

(Bourdieu, 1995:7). Bourdieu utgår från att det finns en hierarkisk struktur i 

samhället där människor delas in i klasser eller grupper, som sedan studeras 

utifrån deras livsstilar. Han studerar sedan, med detta som utgångspunkt, hur och 

varför samhället styrs med en till synes ofrånkomlig vidmakthållande logik, där 

inflytande och makt är ojämnt fördelat (Carle, 2007:376). Begreppen kapital, 

habitus och fält är svåra att definiera ett och ett då de har en stark koppling till 

varandra, men nedan ska vi försöka ge en beskrivning för respektive begrepp. 

 

3.2 Kapital 
Bourdieu tar upp olika kapital som är ett socialt förhållande (Bourdieu, 

1986a:263). Begreppet kapital kan förklaras som de tillgångar eller resurser som 

en person besitter i ett sammanhang (Broady, 1991:269). Bourdieu har utvecklat 

begreppet kapital för att beskriva striden om de symboliska värdena enligt en 

ekonomisk princip. Detta innebär att kapitalformerna var för sig har olika 

symboliska värden som i sin tur är förknippade med olika tillgångar i sociala 

positioner. Dessa kan studeras genom att se på empiriska faktorer så som smak, 

utseende, pengar och språk. De kapitaltillgångar som en person har kan 

förvaltas, förvärvas, förbättras eller omvandlas till nya värden i en annan social 

position, och detta är centralt i Bourdieus teori (Carle, 2007:408-409).  

 

Bourdieu tar upp fyra olika typer av kapital; kulturellt-, ekonomiskt-, socialt- 

och symboliskt kapital (Broady, 1991:269). Då det är kulturellt- och ekonomiskt 

kapital som är relevanta i denna studie kommer endast dessa begrepp 

presenteras mer ingående. Det kulturella kapitalet är de tillgångar individen 

tillägnar sig genom utbildning och behärskandet av kulturens olika delar. Det 

består alltså av kunskaper, erfarenheter, sätt att prata, tänka och uppfatta saker. 

Bourdieu menar att det kulturella kapitalet står i motsättning till det ekonomiska 

kapitalet. De personer som har ett stort kulturellt kapital har oftast ett mindre 

ekonomiskt kapital (Bourdieu & Passeron, 2008:18-19). Det kulturella kapitalet 

kan förekomma i tre olika former: det förkroppsligande, som skapats genom den 

omgivande sociala miljön där individen vistas, framför allt uppväxtmiljön, som 

ger ett visst habitus. Denna typ av kulturellt kapital handlar om de dispositioner, 

förmågor, språkligt uttryckssätt, orienterings- och handlingsmöjligheter som 

individen har. Den andra formen är det objektifierande, vilket handlar om de 

materiella ting som krävs för att individen ska skapa sig särskilda kunskaper 

inom det kulturella området, exempelvis bilder, böcker, konstverk och 

vetenskapliga instrument. Den tredje formen av kulturellt kapital är det 

instiutionaliserade, som handlar om de meriter som personen har inom 

utbildning och akademi, exempelvis betyg eller examen (Bourdieu, 1986b:244-
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248). Med ekonomiskt kapital menas individens tilltångar av pengar och 

materiella ting, exempelvis ägandet av bostad, samt kunskap om ekonomins 

spelregler (Carle, 2007:408). Det är viktigt för individen att ha ett ekonomiskt 

kapital då det ofta är en avgörande del för att individen ska kunna skaffa sig mer 

av de andra typerna av kapital (Bourdieu, 1986b:252).   

3.3 Habitus  
Begreppet habitus kan förklaras som de dispositioner, inristade i individens 

kropp och sinne, som tillåter individen att handla, tänka eller orientera sig i den 

sociala världen. Habituset formas utifrån det liv som individen hittills har levt, 

både genom uppväxt och de sociala miljöer där hon har vistats. Habituset styr 

individens föreställningar och handlande och kan på så sätt återskapa den sociala 

världen, eller i vissa fall även förändra den (Bourdieu & Passeron, 2008:19). 

Bourdieu anser att personer har förmåga att fritt välja hur de ska handla i olika 

situationer. Det är de tidigare erfarenheter tillsammans med den sociala 

situationen som skapar personens val av handling (Swartz, 2002:625). Tidigare 

erfarenheter, habituset, avgör exempelvis vad personen anser som bra eller 

dåligt, gott eller ont, distingerat eller vulgärt, osv. Detta styr sedan valet av 

handling. Det kan handla om vad och hur personen äter, vilken 

fritidssysselsättning personen utövar, politiska åsikter, konsumtion av varor eller 

smak (Bourdieu, 1995:18-19). Personer inom samma sociala miljöer eller 

klasser har ofta ett liknande habitus. Habituset utgör den princip som omvandlar 

individernas relationella egenskaper i klassen till en enhetlig livsstil. Inom denna 

klass har personerna en liknande livsstil med ett liknande kapital, tillgångar, 

smak och yrke (Bourdieu, 1995:18-19). Om individen befinner sig i en social 

situation där dennes habitus inte stämmer överens med den övriga gruppens, kan 

habituset förändras för att denne ska passa in. Det är dock svårt att ändra sitt 

habitus eftersom det är djupt inristat i individens kropp och sinne (Swartz, 

2002:665) 

 

3.4 Fält  
Fält är olika sociala arenor där man kan avgränsa klasser av människor. Ett 

socialt fält existerar när en grupp människor eller institutioner strider om något 

som är gemensamt för just dem. Ett exempel på ett sådant fält är pedagogikens 

fält där man strider om undervisningens mål och mening. Varje fält som är 

tillräckligt autonomt besitter även en egen specifik art av kapital (Bourdieu & 

Passeron, 2008:22) och har speciella egenskaper som är typiska för just det 

fältet, samtidigt som det finns allmänna lagar för alla fält (Bourdieu, 

1992:41). För att kunna bli delaktig inom ett fält måste man acceptera vissa 

spelregler. Detta innebär att alla människor inte har samma chanser att på ett 

framgångsrikt sätt ingå i ett fält. Framgången inom fältet varierar hos olika 

människor då olika former av habitus värderas på olika sätt inom olika fält 

(Bourdieu, 1995:131). De sociala fälten kan överlappa varandra och det kan 
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även finnas delfält inom de större fälten, vilket innebär att en person, eller 

grupp, kan tillhöra mer än ett fält (Broady, 1991:269-270). 

3.5 Sammanfattning och tillämpning av teori  
Det är habituset som formar individens sätt att tänka och handla i en viss 

situation i samverkan med individens kapital och de fält som denne ingår i. De 

begrepp ur teorin som är mest centrala för denna studie är habitus, kulturellt och 

ekonomiskt kapital. Habitus avgör vad personen anser som bra eller dåligt, gott 

eller ont, osv. Detta innebär att det bland annat påverkar vad läraren anser går 

under begreppet “barn som far illa” och vad denne ser som missförhållanden. 

Habituset avgör även hur hög oro läraren behöver ha innan denne tar kontakt 

med socialtjänsten. Det påverkar även lärarens självförtroende, som avgör om 

läraren kan fatta ett eget beslut eller om denne behöver stöd från kollegor eller 

rektor innan en anmälan görs. Detta påverkar i sin tur lärarens benägenhet till att 

ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om missförhållanden hos barn. I 

studiens enkät har frågor som rör dessa typer av handlingssätt medtagits för att 

kunna beskriva informanterna samt se hur läraren handlar i en situation där de 

misstänker missförhållanden hos barn. Då habituset formas av tidigare 

erfarenheter gör det även att vi kan studera om lärarens sätt att fatta beslut och 

agera har präglats av exempelvis yrkeserfarenhet och utbildning. 

 

Genom att analysera resultaten med hjälp av begreppet habitus kan det utläsas 

hur olika individer har formats samt handlar och värderar olika förhållanden. 

Handlingen sker i samband med individens kapital och det fält där denne ingår. 

Det kapital som är mest relevant i denna studie är det kulturella kapitalet då vi 

har valt att studera individens utbildning och kunskaper, där bland annat faktorer 

som examensår, om de har en speciell utbildning kring barn som far illa samt 

lärarens skattning av sin kunskap gällande barn som far illa. Även ekonomiskt 

kapital är relevant för oss då vi valt att undersöka lärarens hushålls 

gemensamma månadsinkomst. Vi vill i denna studie studera hur dessa faktorer 

påverkar individens handlingssätt. Genom att analysera resultaten utifrån 

begreppet kapital kan det ge en förståelse för individens utformning av 

handlingsmönster. Begreppen habitus och kapital kommer användas i avsnitt 5, 

Resultat och analys, för att diskutera denna studies resultat. 

 

I denna studie har faktorer där begreppet fält är tillämpbart inte belyst då 

bedömningen är att det hade gjort studien mycket mer omfattande. De faktorer 

som hade kunnat studeras och analyserats utifrån begreppet fält kan vara 

organisatoriska faktorer där man ser skolan som ett fält, exempelvis vad skolan 

har för riktlinjer gällande anmälan till socialtjänsten, samarbete med 

socialtjänsten samt hur de har hanterat tidigare händelser. Det kan även handla 

om vad lärarna har för relation samt hur de förhåller sig till lagen.  
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4. Metod 
Denna studie grundar sig i kvantitativ metod och bygger på en 

enkätundersökning som är utförd i Linköpings kommun gällande högstadielärare 

och de individuella faktorer som kan påverka deras benägenhet till att ta kontakt 

med socialtjänsten vid misstanke om missförhållanden hos barn. Detta 

metodavsnitt består av åtta delar. I den första delen, 4.1, presenteras kvantitativ 

metod, det positivistiska synsättet samt det induktiva- och deduktiva 

slutledningen. Den efterföljande delen, 4.2, redogör för studiens population och 

urval. Del 4.3 presenterar studiens bortfall och i del 4,4 redogör för 

tillvägagångssätt vid datainsamlingen. I de nästkommande avsnitten presenterar 

avsnitt 4.5 enkätkonstruktionen, 4.6 studiens variabler, 4.7 analysmetod och 

avsnitt 4.8 presenterar studiens etiska överväganden.  

 

4.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa studier är passande för att mäta ”på bredden” och därmed ge en 

bredare bild av undersökningsgruppens förhållanden eller attityder samt lämpar 

sig bra när man vill täcka in flera områden (Eliasson, 2013:30). Den kvantitativa 

metoden vill beskriva resultatet i siffror och är även passande om man vill göra 

generaliseringar utifrån en mindre grupp (Eliasson, 2013:21). Då denna studie 

vill skapa sig en bred bild och kunna generalisera vilka faktorer som kan 

påverka högstadielärares anmälningsbenägenhet, anser vi att en kvantitativ 

studie är lämplig. Studien syftar även till att undersöka hur flera olika typer av 

individuella faktorer kan påverka läraranas anmälningsbenägenhet. Vi anser 

därför att en enkätstudie är ett lämpligt tillvägagångssätt då ett frågeformulär 

kan täcka in flera olika områden (Eliasson, 2013:30). 

Den kvantitativa metoden grundar sig i det naturvetenskapliga synsättet och 

framförallt inom positivismen (Bryman, 2011:150). Denna studie grundar sig i 

det positivistiska synsättet, vilket innebär att man anser att det finns en 

lagbundenhet i verkligheten och att man når kunskap genom insamling av fakta 

som sedan utgör grunden för att undersöka lagmässiga regelbundenheter 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013:262). Inom positivismen finns en inriktning mot 

mätbarhet (Bryman, 2011:30) och man ska ha ett objektivt och värderingsfritt 

förhållningssätt till sin empiri (Sohlberg & Sohlberg, 2013:262).  

 

Inom positivismen kan man använda sig av antingen deduktiv eller induktiv 

slutledning (Bryman, 2011:30). Induktion bygger på att forskaren observerar det 

som ska undersökas utan några förutfattade meningar och forskarens 

observationer leder sedan till en generaliserad slutsats (Sohlberg & Sohlberg, 

2013:143). Det deduktiva synsättet innebär istället att forskaren skapar en eller 

flera hypoteser utifrån sina tidigare kunskaper och teoretiska överväganden 

rörande det aktuella området och försöker genom observationer bekräfta eller 

förkasta den (Bryman, 2011:26). I forskningspraktiken är det dock vanligt att 
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forskaren inte har ett helt strikt förhållningssätt till slutledningarna (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013:144). I denna studie finns det delar av båda dessa slutledningar. 

Vi har skapat frågeställningar och utformat de individuella faktorerna som ska 

studeras utifrån tidigare forskning, kunskap och teori. Detta tyder på ett 

deduktivt förhållningssätt. Dock har inga hypoteser gällande dessa individuella 

faktorer skapats. I denna studie vill vi studera dessa faktorer utan några 

förutfattade meningar gällande om eller hur de påverkar lärarnas benägenhet. 

Det är sedan utifrån våra resultat vi vill skapa en generaliserad slutsats gällande 

detta. Detta tyder på ett induktivt förhållningssätt. Denna studie har alltså delar 

av både det deduktiva och induktiva förhållningssättet. Dock är den största 

utgångspunkten den induktiva slutledningen. 

4.2 Population och urval  
Populationen är den grupp som forskaren studerar och vill uttala sig om 

(Eliasson, 2013:44–45). Den population som denna studie uttalar sig om är 

högstadielärare som arbetar i grundskolan, årskurs 7-9, under vårterminen 2014 i 

Linköpings kommun. Denna kommun valdes genom ett icke slumpmässigt urval 

då vi har en begränsad tidsram inom detta arbete och inte har resurser för att 

studera en kommun utanför Östergötlands län. Då Linköpings kommun har cirka 

150 000 kommuninvånare anser vi att det kan ge studien en relativt stor 

population att studera.  

 

Studien genomförs med en totalundersökning vilket innebär att samtliga 

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

I Linköpings kommun arbetar totalt ca 1 132 stycken grundskolelärare, åk 1-9 

(Skolverket, 2014). Varken statistiska centralbyrån, skolverket eller kommunen 

har kunnat ge en exakt siffra på hur många av dessa 1 132 grundskolelärare som 

undervisar i årskurs 7-9. En komplett förteckning av de högstadieskolor som 

ingick i populationen inhämtades, vilket utgör urvalsramen (Eliasson, 2013:44). 

Populationen omfattas av totalt 21 stycken grundskolor där årskurserna 7-9 

ingick. Av dessa skolor bestod tolv stycken av årskurs 1-9, tre stycken av 

årskurs 4-9, två stycken av årskurs 6-9 och fyra stycken av årskurs 7-9. Av de 21 

stycken skolorna var 7 stycken friskolor och 14 stycken var kommunala skolor.  

 

Totalt svarade fem av rektorerna ja till att vi fick dela ut vår enkät till samtliga 

högstadielärare på respektive skola. Av dessa skolor var en friskola. De fem 

skolorna består av en skola med årskurs 1-9, en skola med årskurs 6-9 och 3 

stycken skolor med årskurs 7-9. Vid tillfället för studien arbetade totalt ca 252 

stycken högstadielärare på dessa skolor. 37 stycken högstadielärare svarade på 

enkäten, vilket innebär att denna studies analys är gjord med 37 stycken 

enkätsvar. 
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4.3 Bortfall 
Bortfall är en stor del av osäkerheten som finns runt resultaten i kvantitativa 

studier. Konsekvensen av ett stort bortfall kan innebära att det blir en 

snedvridning i resultatet. Det finns två typer av bortfall. Den första typen är det 

interna bortfallet som innebär att informanterna väljer eller helt enkelt missar att 

svara på någon fråga i enkätformuläret. Om det är ett för stort internt 

bortfall kan det göra att enkäten blir oanvändbar i analysen (Djurfeldt et.al., 

2010:108). Denna studie har en gräns där de enkäter som har ett internt bortfall 

över 15% har plockats bort helt. Detta blev fallet på en (1) enkät.  

 

Den andra typen av bortfall är det externa bortfallet vilket innebär att 

informanter väljer att inte svara på enkäten alls. Detta händer ofta när man 

skickar ut enkäterna och informanterna själva har ett eget ansvar att fylla i 

enkäten (Djurfeldt et.al., 2010:108). För att minimera risken för ett stort bortfall 

skickades ett tydligt informationsbrev ut till rektorerna samt till informanterna 

tillammans med enkäten där bland annat information gällande studien och etiska 

riktlinjer framgick. Vi arbetade med vår enkät så att den skulle ge ett 

professionellt intryck, vilket ökar tillförlitligheten och ger en högre 

svarsprocent. I enkäten fanns tydliga beskrivningar i början av varje avsnitt samt 

en förtydligande beskrivning vid vissa frågor för att undvika missförstånd 

(Bryman, 2008:212, 231-235). Det externa bortfallet i denna studie vart mycket 

stort. Populationen bestod av 21 högstadieskolor med ca 1 132 stycken lärare, 

men endast 5 stycken skolor deltog i studien och 39 stycken enkäter besvarades. 

4.4 Datainsamling 

Kontaktuppgifter inhämtades via kommunens hemsida till rektorerna på 

samtliga högstadieskolor inom kommunen. Rektorerna på samtliga 

högstadieskolor kontaktades via mail där ett missivbrev bifogades. Missivbrevet 

innehöll en kortfattad presentation av studiens bakgrund och syfte. Det innehöll 

även en förfrågan om rektorernas godkännande till att dela ut enkäter till 

samtliga högstadielärare på deras skola. Rektorerna ombads även att informera 

lärarna om att enkäten skulle delas ut under slutet av v. 15. En påminnelse 

skickades senare till de rektorer som inte besvarat förfrågan gällande 

godkännande att dela ut enkäten på deras skola. Enkäten delades ut (Bilaga 1) 

tillsammans med ett informationsbrev (Bilaga 2) till de skolor där rektorerna 

gett sitt medgivande. Enkäten och informationsbrevet delades ut i respektive 

högstadielärares postfack alternativt placerades på ett synligt ställe i 

personalrummet på de skolor där postfack inte fanns. Informationsbrevet till 

lärarna innehöll en kortfattad presentation av studiens bakgrund och vårt 

önskade kunskapsbidrag med studien. Det innehöll även en presentation av 

studiens syfte samt information om frivillighet att delta, samtycke, anonymitet 

samt hur resultatet redovisas i den färdiga studien. Det gavs även en kort 

beskrivning av enkätens utformning samt information om senaste svarsdag och 
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kontaktuppgifter till oss vid eventuella frågor. Informationsbrevet innehöll även 

information om den svarsbox som lämnats på respektive skola.  

4.5 Enkätkonstruktion och operationalisering 

Studiens enkät är indelad i tre delar med totalt 40 stycken frågor. Den första 

inledande delen består av demografiska frågor gällande lärarens 

hemförhållanden, utbildning och yrkeserfarenhet. Den andra delen av enkäten 

består av frågor gällande lärarens personliga erfarenheter av att göra en anmälan 

till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Den sista, avslutande delen 

består av frågor kring en elev som läraren för tillfället oroar sig för. Om läraren 

för tillfället oroar sig för fler än en elev ombeds läraren fylla i en 

”teckenblankett” med olika tecken som läraren har upptäckt, för varje elev.  

Inom positivismen är det viktigt att operationalisera de begrepp som används, 

vilket innebär att man strävar efter att uttrycka begreppet i mätbara termer 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013:132). De begrepp som ska studeras ska stämma 

överens med teorin, vara entydliga och klara, relevanta för sammanhanget samt 

säga något om problemformuleringen. Förklaringarna eller definitionerna av 

begreppen kan vara antingen teoretiska definitioner som innebär en klargöring 

av begreppet i förhållande till teorin, eller operationella definitioner som innebär 

en klargöring av hur man tänkt mäta begreppet (Eliasson 2013:12–14). Studiens 

syfte är att undersöka om lärarens individuella faktorer påverkar lärarens 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om missförhållanden 

hos barn. De begrepp som i huvudsak har valts att undersöka i denna studie är 

därmed lärarens anmälningsbenägenhet samt individuella faktorer som rör 

lärarens hemförhållande, utbildning och yrkeserfarenhet.  

 

De individuella faktorerna hos läraren mäts i flera delar av enkäten och dessa 

frågor är operationaliserade utifrån teorins begrepp habitus och kapital. 

Begreppen har omvandlats till konkreta frågor i enkäten utifrån studiens syfte. 

Begreppet habitus omvandlades till frågor som rör lärarens livserfarenheter 

exempelvis ålder (fråga 1), civilstånd (fråga 3) och om denne har barn (fråga 4). 

Begreppet omvandlades även till frågor som rör lärarens yrkeserfarenhet, 

exempelvis antal år inom yrket (fråga 20) och antal år på nuvarande arbetsplats 

(fråga 21). För att göra begreppet ekonomiskt kapital mätbart omvandlades det 

till frågan ”Hur ser ditt hushålls gemensamma månadsinkomst ut?” (fråga 9), 

som ger en bild av lärarens ekonomiska tillgångar. Begreppet kulturellt kapital 

omvandlades till frågor som rör lärarens kunskaper och utbildning av olika slag. 

Exempelvis när och vid vilket universitet läraren tog sin examen, om de har 

någon utbildning utöver sin examen samt kunskap och utbildning avseende barn 

som far illa (frågorna 10-17).   

För att mäta lärarens anmälningsbenägenhet har det konstruerats tre olika 

grupper av benägenhet som mäts i frågorna 22, 28 och 40. Dessa grupper 
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presenteras mer ingående i avsnittet 4.5.1, Beroende variabler. Frågorna 23-27 

mäter hur många anmälningar läraren gjort i sitt yrke, hur många dagar det tog i 

snitt innan anmälan genomfördes, om de konsulterade med någon innan samt 

hur stark misstanken om missförhållanden måste vara innan en anmälan 

genomförs. 

Frågorna 29-38 belyser de tecken som läraren har observerat vid oro om 

missförhållanden hos en elev. Fråga 39 och 40 mäter hur oron kring eleven 

väcktes samt hur läraren har agerat i fallet. Frågorna 29-35 är konstruerade 

utifrån socialstyrelsens definitioner av tecken på missförhållanden hos barn 

(Socialstyrelsen, 2004:36-37). Frågorna 36-37 som berör tecken utifrån 

förhållanden i hemmet samt barnets eget beteende är egenkonstruerade med 

inspiration från 2-3 § i LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

SFS 1990:52). Samtliga frågor har sedan omarbetats så att dessa tecken ska vara 

lämpliga för den ålderskategori vi har valt att studera.  

Enkäten testades genom en mindre pilotundersökning. Informanterna hade olika 

erfarenheter med att arbeta som lärare, men ingick inte i vår population. Syftet 

med pilotundersökningen var att granska enkäten för att uppmärksamma 

formuleringar på instruktioner samt ordningsföljd och placering av frågor samt 

frågor som kan upplevas svåra att förstå (Bryman, 2011:259). Utifrån de 

synpunkter som uppkom har sedan enkäten omarbetats.   

4.6 Variabler  
Studiens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan individuella 

faktorer och benägenheten. För att undersöka detta har flera oberoende variabler 

analyserats mot en beroende variabel. Den beroende variabeln är den variabeln 

som man vill förklara genom den oberoende (Eliasson, 2013:90). Då vi i denna 

studie vill förklara lärarens benägenhet utgör benägenheten den beroende 

variabeln som vi har använt i analysen. Benägenheten har delats in i tre grupper 

som sedan analyserats mot ett antal oberoende variabler. Utöver beroende och 

oberoende variabler har även univariata analyser skett med ett antal fristående 

variabler. 

4.6.1 Beroende variabler 
Den beroende variabeln består av lärarens benägenhet till att göra en anmälan 

till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Vi har i denna studie valt 

att dela in benägenheten i tre benägenhetsgrupper då vi anser att en grupp 

antingen skulle baserats på för få eller för många kriterier. Benägenhetsgrupp 1 

och 2 är baserade på antingen tidigare eller nuvarande erfarenhet vid kontakt 

med socialtjänsten. Benägenhetsgrupp 3 är en striktare grupp som är en 

kombination av benägenhetsgrupp 1 och 2. Nedan presenteras grupperna mer 

ingående:  
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I benägenhetsgrupp 1 mäts benägenheten genom fråga 22 i enkätformuläret. 

Denna fråga mäter om läraren någon gång i sitt yrke gjort en anmälan till 

socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. De lärare som någon gång 

gjort en anmälan till socialtjänsten i sitt yrke benämns som benägna i denna 

grupp (n=19). De lärare som aldrig gjort en anmälan till socialtjänsten benämns 

som icke benägna i denna grupp (n=18). 

 

I benägenhetsgrupp 2 benämns benägenheten utifrån frågorna 28 och 40 i 

enkätformuläret. Dessa frågor berör om läraren för tillfället oroar sig för en eller 

flera elever, samt hur läraren har agerat i dessa fall. För att läraren ska benämnas 

som benägen ska de för tillfället oroa sig för en eller flera elever samt ha 

konsulterat med och/eller gjort en anmälan till socialtjänsten i samtliga aktuella 

fall (n=8). De lärare som för tillfället oroar sig för en eller flera elever, men som 

inte har konsulterat med och/eller gjort en anmälan till socialtjänsten benämns 

som icke benägna (n=14). 

 

Benägenhetsgrupp 3 är en kombination mellan grupp 1 och 2 där benägenheten 

benämns utifrån frågorna 22, 28 och 40 i enkätformuläret. För att läraren ska 

benämnas som benägen i denna grupp ska denne: Någon gång gjort en anmälan 

till socialtjänsten i sitt yrke (fråga 22) och för tillfället inte oroa sig för någon 

elev (fråga 28) eller någon gång gjort en anmälan till socialtjänsten i sitt yrke 

(fråga 22) och för tillfället oroa sig för en eller flera elever (fråga 28) samt ha 

konsulterat med och/eller gjort en anmälan till socialtjänsten i samtliga aktuella 

fall (fråga 40). De lärare som uppfyller dessa krav anges i denna grupp som 

benägna (n=14). För att läraren ska bli benämnd som icke benägen ska denne: 

tidigare inte gjort en anmälan till socialtjänsten i sitt yrke (fråga 22), för tillfället 

oroa sig för en eller flera elever (fråga 28), men inte har konsulterat med 

och/eller gjort en anmälan till socialtjänsten i det aktuella fallet (fråga 40). De 

lärare som uppfyller detta benämns som icke benägna (n=14).     

 

4.6.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna är framtagna utifrån tidigare forskning och teori och 

är individuella faktorer som rör lärarens hemförhållanden, utbildning eller 

yrkeserfarenhet. Dessa variabler presenteras nedan utifrån de olika 

indelningarna: 

 

De oberoende variablerna som rör individens hemförhållanden är: ålder, 

civilstånd, om läraren har barn samt hushållets gemensamma månadsinkomst. 

Dessa oberoende variabler har framtagits ur frågorna 1, 3, 4 och 9 i 

enkätformuläret.     

 

De oberoende variabler som rör individens utbildning är: examensår, 

utbildningsnivå, utbildning utöver sin examen, om de har specifik utbildning 
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avseende barn som far illa samt lärarens egen skattning av sin kunskap gällande 

barn som far illa. Dessa oberoende variabler har framtagits ur frågorna 10, 12, 

14, 15 och 16 i enkätformuläret.  

 

De oberoende variabler som rör individens yrkeserfarenhet är: antal år i yrket 

samt antal år på den nuvarande arbetsplatsen. Dessa oberoende variabler har 

framtagits ur frågorna 20 och 21 i enkätformuläret.  

4.7 Analysmetod 
Efter inhämtandet av enkäterna fördes materialet in och kodades i 

statistikprogrammet SPSS, version 22. Efter inkodningen kodades några av 

variablerna om för att gruppera svaren i mindre kategorier, till ordinalvariabler. 

Detta gjordes exempelvis med variablerna ålder, antal år inom yrket samt antal 

år på sin nuvarande arbetsplats (Djurfeldt et al., 2010:73). Materialet har sedan 

analyserats genom univariata- och bivariata analyser. Univariat analys används 

för att analysera fördelningen av svaren i en variabel och är av beskrivande 

karaktär. Genom denna typ av analys kan man få svar på en variabels variation 

och egenskaper samt information om variabelns fördelning, spridning och 

centraltendens (Djurfeldt et al., 2010:39). I denna studie användes univariat 

analys främst för att beskriva informanterna och deras egenskaper. Exempelvis 

redovisas hur många av informanterna som är män respektive kvinnor, 

informanternas medelålder samt antal dagar från att läraren fattade misstanke 

om missförhållanden hos ett barn tills att anmälan till socialtjänsten verkställdes.  

 

För att undersöka om det finns några samband mellan olika variabler har 

bivariata analyser använts där de beroende variablerna, benägenhetsgrupperna, 

har ställts mot oberoende variabler, som är de individuella faktorerna (Djurfeldt 

et al., 2010:137; Eliasson, 2013:89). Då variablerna är på nominal- och 

ordinalnivå har korstabellsanalyser använts (Djurfeldt et al., 2010:149). Vid 

korstabellsanalyserna har den beroende variabeln placerats som en radvariabel 

och den oberoende variabeln som en kolumnvariabel. För att underlätta se 

samband mellan variablerna presenteras resultatet med procentsammanräkning, 

där kolumnprocenten presenteras (Djurfeldt et al., 2010:142).  

 

För att möjliggöra generalisering av resultatet från urvalsgruppen till hela 

populationen gör man signifikanstest. Vid en totalundersökning är det dock inte 

nödvändigt att göra signifikanstest då hela populationen studeras och då 

resultaten därmed säger något för hela populationen. Vid signifikansprövning av 

resultatet vid en totalundersökning kan ett problem uppstå där även svaga 

samband visar på signifikans på grund av den stora undersökningsgruppen. 

Detta skapar ett problem då man inte vet om det är ett ”viktigt” resultat eller inte 

(Djurfeldt et al., 2010:194). I denna studie har vi valt att göra 

signifikansprövningar av vårt resultat även fast det är en totalundersökning. 
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Detta på grund av att det är ett stort bortfall i studien och då en representativ del 

av populationen inte har studerats. Samtliga samband har signifikanstestats 

genom sambandsmåttet chi2-test. Chi2-test används för att säkerställa att de 

samband som visas i korstabellen inte beror på slumpen (Djurfeldt et al., 

2010:214). Vid signifikansprövning strävar man efter ett resultat där 

sannorlikheten (p) att sambandet inte stämmer är under 5%. För att ett samband 

ska kunna statistiskt säkerställas ska alltså p < 0,05 (Bryman, 2011:334). 

 

I analysen har även korrelationsanalyser genomförts för att undersöka om det 

finns ett linjärt samband mellan två variabler. Vid korrelationsanalys kan man 

studera korrelationskoefficienten (r), som är ett tal mellan 0 och 1. 1 innebär att 

sambandet är perfekt och 0 innebär att det inte finns något samband mellan 

variablerna. Detta tal kan vara antingen positivt eller negativt, som tyder på 

sambandets riktning. Sambanden har sedan signifikanstestats med 

sambandsmåttet Spearman´s rho (Djurfeldt et al., 2010:148-149).  

 

4.8 Etiska överväganden   
Denna studie följer de etiska riktlinjer som gäller för forskning inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Detta gäller informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

Rektorerna på respektive skola kontaktades för att få medgivande att dela ut 

enkäten till högstadielärare på deras skola. Rektorerna ombads att informera 

lärarna om att en enkät skulle delas ut men för att försäkra oss om att lärarna 

fick rätt information om studien bifogades ett informationsbrev till varje enkät. I 

informationsbrevet framgick studiens syfte, en kort beskrivning av bakgrunden 

samt hur materialet ska behandlas. De framgick även att deltagandet är frivilligt 

och att de lämnar sitt samtycke till sin medverkan i studien genom att lämna in 

den ifyllda enkäten. Då lärarna står i en beroendeställning till rektorerna har vi 

tagit särskild hänsyn till samtyckeskravet. I och med att de informerats om 

samtycke har en försäkran skett att varje enskild lärare samtyckt till medverkan i 

denna studie då de lämnat in enkäten (Meeuwisse et al., 2008:166).  

 

Lärarna besvarade enkäten enskilt och inga personuppgifter har tagits. De 

lämnade in enkäterna anonymt i den utplacerade svarsboxen. Svarsboxen var 

utformad på så sätt att obehöriga inte har möjlighet att ta del av de besvarade 

enkäterna. De insamlade enkäterna har sedan förvarats på ett sätt så att 

obehöriga inte haft tillgång till dem och endast vi har tagit del av de enskilda 

enkäterna. Resultatet i denna studie redovisas endast i form av tabeller och 

diagram där ingen enskild person kan identifieras och för att stärka 

anonymiseringen är även de skolor som deltagit anonymiserade. Det insamlade 

materialet används endast till denna studies forskningsändamål och enkäterna 

har blivit förstörda efter studiens utförande (Lukkarinen Kvist, 2006:43-44). 
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5. Resultat och analys  

Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens informanter. I detta avsnitt 

ges även en presentation kring anmälan till socialtjänsten samt de barn lärarna 

för tillfället oroar sig för. I del 5.2 presenteras de faktorer som rör lärarens 

hemförhållanden. I nästkommande del, 5.3 presenteras faktorer som rör lärarens 

utbildning och del 5.4 presenterar faktorer gällande lärarens yrkesfarenhet. I den 

avslutande delen, 5.5 ges en sammanfattning av studiens viktigaste resultat.  

5.1 Lärarnas anmälningsbenägenhet 
5.1.1 Informanterna 

Informanterna i denna studie (n=37) består av 32,4% män (n=12) och 67,6% 

kvinnor (n=25). Medelåldern för informanterna är 45,51 år. Den yngsta 

deltagaren är 29 år och den äldsta är 64 år. I genomsnitt har informanterna 

arbetat som lärare i 16,75 år och på den nuvarande arbetsplatsen i 9,6 år. 89,2% 

av informanterna (n=33) arbetar för tillfället som klassföreståndare/mentor och 

10,8 % (n=4) arbetar som övrig lärare. Av informanterna är det 62,2 % som 

undervisar i årskurs (åk) 7-9 (n=23). 16,2%  undervisar enbart i åk 9 (n=6), 10,8 

% i åk 7 (n=4) och 5,4%  i åk 8 (n=2). 2,7% undervisar i åk 7 och 9 (n=1), samt 

2,7 % i åk 7-8 (n=1).  

 

Samtliga informanter har en lärarexamen (n=37). Majoriteten av informanterna 

75,7 % (n=28) har studerat vid Linköpings universitet. Övrigt förekommande 

universitet/högskolor där examen togs är bland annat Malmös, Uppsalas och 

Umeås universitet. Nedan i tabell 1 presenteras fördelningen av de 

universitet/högskolor där informanterna tog sin examen.  

 
Tabell 1 

Vid vilket universitet/ 

högskola togs examen  

 

 

Antal (N) 

 

Procent 

Linköpings universitet 28 75,5% 

Örebros universitet 1 2,7% 

Uppsala universitet 1 2,7% 

Linköpings lärarhögskola 2 5,4% 

Malmö universitet 2 5,4% 

Kungliga musikhögskolan i 

Stockholm (KMH) 

1 2,7% 

Umeå universitet 1 2,7% 

Gävle högskola 1 2,7% 

Totalt 37 100% 

 

51,4 % av informanterna har en utbildning utöver sin lärarexamen (n=19). Av 

dessa har 42,1 % en pedagogisk utbildning (n=8) och 57,9 % en icke pedagogisk 

utbildning (n=11). Speciallärarutbildning var den mest förekommande 
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utbildningen bland dem som hade en pedagogisk utbildning utöver sin examen. 

Av informanterna har 24,3 % en utbildning avseende barn som far illa (n=9). 

Lärarna fick i enkäten skatta sin kunskap gällande barn som far illa. Av dessa 

anser 51,4% (n=19) att de har lite kunskap, men inte tillräcklig. 35,1% anser att 

de har lagom mycket kunskap (n=13) och 13,5% anser att de har mycket 

kunskap (n=5) gällande barn som far illa. Vidare fick informanterna skatta sitt 

behov av ytterligare kunskap gällande barn som far illa. Av dessa anser 51,4% 

att de har ett litet behov av ytterligare kunskap (n=19). 40,5% anser att de har ett 

stort behov av ytterligare kunskap (n=15) och 8,1% anser att de har ett mycket 

stort behov av ytterligare kunskap gällande barn som far illa (n=3). Nedan i 

stapeldiagram 1 visas fördelningen av informanternas egen skattning av kunskap 

och ytterligare behov av kunskap gällande barn som far illa. 

 
5.1.2 Anmälan till socialtjänsten  

Av informanterna har 51,4 % någon gång i sitt yrke gjort en anmälan till 

socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa (n=19). Medelvärdet för antal 

anmälningar till socialtjänsten är 2,52 stycken och medianen är 2 stycken 

(n=18). Det finns en variation i hur lång tid i snitt det tog från att misstanke om 

missförhållande uppstod till dess att en anmälan verkställdes. Resultatet visade 

en variation på 1-90 dagar (n=10). Medelvärdet för antal dagar är 22,7 dagar och 

medianen är 7,7 dagar. De mest förekommande är 5 och 7 dagar.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabell 2 

Hur många dagar tog det innan en 

anmälan verkställdes? (N=10) 

Medelvärdet 22,7 dagar 

Medianen 7,7 dagar 

Typvärdet 5 och 7 dagar 

Lägsta värde 1 dag 

Högsta värde 90 dagar 

Standardavvikelse 29,5 dagar 
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I de fall där läraren gjort en anmälan till socialtjänsten någon gång i sitt yrke 

(n=19) konsulterade 94,7% med någon innan de genomförde anmälan (n=18). 

Detta resultat styrks av tidigare forskning där majoriteten av de yrkesverksamma 

vill konsultera med någon inom eller utanför verksamheten innan en anmälan 

verkställs (Backlund et al., 2012:43–44). Resultaten i denna studie visar även att 

över hälften av informanterna, 52,8% (n=19) vill vara ganska säker på att barnet 

far illa innan de gör en anmälan till socialtjänsten. 25% (n=9) angav att de skulle 

göra en anmälan vid anledning att anta att barnet far illa. 8,3% (n=3) skulle göra 

en anmälan om de var lite säkra och 5,6% (n=2) skulle göra anmälan först vid 

100% säkerhet om att barnet far illa. 8,3% (n=3) angav att de inte vet hur säkra 

de måste vara på att barnet far illa innan de gör en anmälan. Nedan i 

stapeldiagram 2 visas fördelningen av vilken grad av misstanke som 

informanterna anser sig kräva innan de verkställer en anmälan till socialtjänsten 

vid misstanke att en elev far illa.  

 
Det är individens habitus som formar dennes val av handlingar samt ger en 

grund till individens självförtroende (Bourdieu, 1995:18–19). Att vilja 

konsultera med någon och få stöd innan man väljer att ta kontakt med 

socialtjänsten kan förklaras genom tidigare erfarenheter som har format 

individens habitus. Resultaten visar att nästan samtliga individer har ett liknande 

utformat habitus där 94,7% vill konsultera med någon innan de genomför en 

anmälan. Över hälften av informanterna anser att de inte har tillräcklig kunskap 

avseende barn som far illa och över hälften av informanterna anser även att de 

behöver vara ganska säkra på att barnet far illa innan en anmälan görs. Det är 

habituset som har format dessa kunskaper och självförtroende till att anmäla 

misstankar. Då samtliga informanter har samma utbildning och då 94,7% vill 

konsultera innan en anmälan görs kan man tolka det som att utbildningen kan 

vara en gemensam erfarenhet som har format individerna till ett liknande 

handlingsmönster. Då över hälften av informanterna anser att de inte har 

tillräckligt med kunskap gällande barn som far illa samt vill vara ganska säker 
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gällande missförhållanden innan en anmälan görs kan man tolka det som att 

utbildningen inte gett tillräcklig kunskap kring hur de ska hantera situationer då 

barn riskerar att fara illa. Att informanterna inte har fått tillräckliga kunskaper 

gällande barn som far illa genom sin utbildning kan det ha format deras 

självförtroende. Då de själva anser att de inte har tillräckliga kunskaper kan det 

vara en bidragande faktor till att de vill konsultera med någon innan de 

genomför en anmälan.  

 

Elever som informanterna oroar sig för  

Resultatet visar att 59,5 % av informanterna för tillfället (vid besvarandet av 

enkäten) oroar sig för att en eller flera elever far illa (n=22). I histogram 1 nedan 

redovisas hur många barn som informanterna för tillfället oroar sig för.  

 

Av de lärare som svarat på frågan hur många elever de för tillfället oroar sig för 

(n=21) var det lite över hälften som oroade sig för en elev (52,4%, n=11) och 

28,6 % som oroar sig för två elever (n=6). En lärare oroar sig för 3 elever (4,8 

%). Två lärare oroar sig för tillfället för 10 stycken elever (9,5 %) och en lärare 

oroar sig för 25 stycken elever (4,8 %). Medelvärdet för antal elever som lärarna 

för tillfället oroade sig för är 3,38 elever och medianen och typvärdet är en (1) 

elev. Totalt fanns oro för att 71 stycken elever far illa eller riskerar att fara illa.  I 

de fall där informanten uppgav att de oroade sig för att en eller flera elever 

far/riskerar fara illa fyllde de i en individuell teckenblankett för respektive elev 

(n=32). Tabell 3 nedan visar vilket eller vilka typer av tecken som läraren har 

uppmärksammat i det aktuella fallen. Då några informanter oroade sig för flera 

barn, har vissa informanter fyllt i mer än en teckenblankett och förekommer 

därmed två eller tre gånger.  
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Tabell 3 

Tecken som har observerats vid 

misstanke om att en elev far illa 

 

Antal (N) 

 

Procent 

 

I antal procent av 

fallen 

Fysiskt våld 6 4,8% 18,8% 

Psykiskt våld 16 12,7% 50% 

Kränkning 5 4% 15,6% 

Sexuella övergrepp 1 0,8% 3,1% 

Fysisk försummelse 7 5,6% 21,9% 

Bristande omsorg 19 15,1% 59,4% 

Psykisk försummelse 23 18,3% 71,9% 

Varningssignaler hos eleven 28 22,2% 87,5% 

Andra tecken 6 4,8% 18,8% 

Totalt 126 100% 393,8% 

Tabell 3 visar att det är mest förekommande att lärarna har observerat tecken 

som beteendemässiga varningssignaler hos eleven när de misstänker 

missförhållanden (87,5% av fallen). Även psykisk försummelse (71,9%), 

bristande omsorg (59,4%) och psykiskt våld (50%) är relativt förekommande 

tecken som har observerats i de aktuella fallen. Sexuella övergrepp är de tecken 

som har observerats i minst antal aktuella fall (3,1%). Totalt har 126 tecken 

observerats i de 32 aktuella fallen där misstanke om att eleven far illa finns. 

Informanterna fick även besvara hur de agerat i det aktuella fallet då de oroar sig 

för en eller flera elever. Resultaten visar att lärarna har tagit kontakt med 

socialtjänsten för konsultation och/eller anmälan i 34,4% av fallen (n=11). Detta 

innebär att det finns en underrapportering till socialtjänsten vid misstanke om 

barn som far illa i 65,6% av fallen (n=21). Resultatet i denna studie stämmer 

överens med resultat i tidigare forskning, den visar att det finns en genomsnittlig 

underraportering till socialtjänsten på 70% vid misstanke om missförhållande 

hos barn (Sundell 1997:97; Sundell & Colbiörnsen 2000:77; Svensson & 

Jansson 2008:29).  

 

Individens tidigare erfarenheter i livet formar dennes föreställningar om vad som 

exempelvis är bra eller dåligt, allvarligt eller inte allvarligt (Bourdieu, 1995:18–

19). Detta avgör därmed vad läraren anser går under begreppet ”barn som far 

illa”, vilket påverkar om läraren oroar sig för barnet och gör en anmälan till 

socialtjänsten. Detta kan variera beroende på hur individens habitus är utformat. 

Om exempelvis en lärare anser att det är okej att föräldern ger barnet smisk i 

uppfostrande syfte, kommer denne inte anse att detta barn ingår under begreppet 

”barn som far illa” eller se det som ett tecken på missförhållande och därmed 

inte oroa sig eller ta kontakt med socialtjänsten. En annan lärare kan däremot 

anse att detta är mycket allvarligt och därmed vara orolig samt ta kontakt med 

socialtjänsten. Det är alltså lärarnas habitus som avgör om de är oroliga eller 

inte, om de tar kontakt med socialtjänsten samt vad de anser som ett tecken för 

”barn som far illa”. 59,5% av informanterna oroar sig för tillfället för en eller 

flera elever vilket tyder på att de har ett liknande utformat habitus när det gäller 
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vad som får dem att oroa sig för en elev. Av dessa kan man dock urskilja olika 

typer av handlingssätt som tyder på olika utformade habitus. 34,4% har valt att 

ta kontakt med socialtjänsten och 65,6% av informanterna valt att inte ta kontakt 

med socialtjänsten i det aktuella fallet. Även detta kan återkopplas till det vi 

diskuterade tidigare gällande individens utformning av självförtroendet samt 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Har man inte ett starkt självförtroende eller 

saknar kunskaper inom området kan det forma ett handlingssätt där informanten 

väljer att inte agera.  

5.2 Faktorer som rör hemförhållanden 
5.2.1 Sambandet mellan ålder och benägenhet  
I tabell 4 visas sambandet mellan den oberoende variabeln ålder och den 

beroende variabeln benägenheten i de tre benägenhetsgrupperna att ta kontakt 

med socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa.  

 
Tabell 4  

Ålder – Benägenhet  

Benägenhetsgrupp 1 

Någon gång gjort en anmälan till 

socialtjänsten 

29-40 

år 

41-50 

år 

51-60 år 61-65 

år 

Totalt 

Antal 

Ja 

3 

42,9 % 

6 

46,2% 

6 

54,5% 

4 

66,7% 

19 

51,4% 

Antal  

Nej  

4 

57,1% 

7 

53,8% 

5 

45,5% 

2 

33,3% 

18 

48,6% 

Antal 

Total 

7 

100% 

13 

100% 

11 

100% 

6 

100% 

37 

100% 

  

Benägenhetsgrupp 2 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella fallet 

29-40 

år 

41-50 

år 

51-60 år 61-65 

år 

Totalt 

Antal 

Benägen 

1 

33,3% 

2 

22,2% 

5 

55,6% 

0 

0% 

8 

36,4% 

Antal  

Icke benägen 

2 

66,7% 

7 

77,8% 

4 

44,4% 

1 

100% 

14 

63,6% 

Antal 

Total 

3 

100% 

9 

100% 

9 

100% 

1 

100% 

22 

100% 

 

Benägenhetsgrupp 3 

Gjort en anmälan i sitt yrke + 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella fallet 

29-40 

år 

41-50 

år 

51-60 år 61-65 

år 

Totalt 

Antal 

Benägen 

3 

60,0 % 

3 

30,0% 

5 

55,6% 

3 

75,0% 

14 

50,0% 

Antal  

Icke benägen 

2 

40,0% 

7 

70,0% 

4 

44,4% 

1 

25,0% 

14 

50,0% 

Antal 

Total 

5 

100% 

10 

100% 

9 

100% 

4 

100% 

28 

100% 
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Tabell 4 visar att det i grupp 1 finns en procentuell överrepresentation av de 

informanter i åldrarna 51-60 år som någon gång i sitt yrke gjort en anmälan till 

socialtjänsten vid misstanke om missförhållande hos barn (n=6) samt i åldrarna 

61-65 år (n=4). Den ålderskategori som har den största procentuella 

representationen av de som inte gjort en anmälan till socialtjänsten är 

åldersgruppen 29-40 år (n=7). Tabellen visar att i grupp 2 finns det flest benägna 

informanter i åldern 51-60 år (n=5). I åldersgruppen 41-50 år (n=7) är 

informanterna minst benägna. I grupp 3 är informanterna mest benägna i 

åldersgruppen 61-65 år (n=3) då det finns den största procentuella 

överrepresentationen av benägna i denna grupp. Den grupp som det finns minst 

procentuellt antal benägna är i åldrarna 41-50 år, där endast 30% är benägna 

(n=3).  

 

Sammanfattningsvis finns en liten procentuell överrepresentation av de som är 

benägna i samtliga grupper i ålderskategorin 51-60 år. Tabellen visar även en 

procentuell överrepresentation av de informanter som är icke benägna i 

ålderskategorin 41-50 år i samtliga grupper. Sambanden inom dessa grupper har 

testats genom ett chi2-test. Resultaten visar att p=0,813 i grupp 1, p=0,425 i 

grupp 2 samt p=0,406 i grupp 3. Samband mellan ålder och benägenhet går 

därmed inte statistiskt säkerställa i någon av benägenhetsgrupperna då p > 0,05 i 

samtliga grupper. Detta innebär att sambanden som visas i tabell 4 mellan de 

olika åldersgrupperna kan vara slumpmässiga. Resultatet i denna studie stämmer 

överens med tidigare forskning då även de har fått ett resultat utan att kunna 

säkerställa något signifikant samband mellan den yrkesverksammas ålder och 

benägenheten till att göra en anmälan till socialtjänsten (Walsh et al., 2008: 

990).   

 

Resultatet visar att de individer som har högst benägenhet till att göra en 

anmälan är de individer som är äldst. Då habituset skapas genom tidigare 

erfarenheter som sedan formar individens val till handling kan benägenheten i 

dessa ålderskategorier förklaras genom att de som är äldre har upplevt mer både 

i livet och inom yrket än de som är yngre och jobbat kortare tid. De erfarenheter 

som individerna har upplevt har sedan format dem och gjort att de väljer en typ 

av handling, att i detta fall ta kontakt med socialtjänsten och därmed anses som 

benägna.  

 
5.2.2 Sambandet mellan hushållets gemensamma månadsinkomst och 

benägenhet  
Stapeldiagrammen nedan visar sambandet mellan hushållets gemensamma 

månadsinkomst och lärarens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten vid 

misstanke om barn som far illa i de tre indelade grupperna.  
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Stapeldiagram 3 visar sambandet mellan 

benägenheten i grupp 1 och den gemensamma 

månadsinkomsten i lärarens hushåll. 

Diagrammet visar att det är flest som har gjort 

en anmälan någon gång i sitt yrke som har en 

gemensam månadsinkomst på 25 001-35 000 

kr/mån (n=5). Tabellen visar att samtliga som 

har en gemensam månadsinkomst på mer än 

85 000 kr (n=2) någon gång i sitt yrke har gjort 

en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om 

barn som far illa. De informanter som i sitt 

hushåll har en gemensam månadsinkomst på 55 001-65 000 kr är de som har en 

procentuell överrepresentation av dem som inte gjort en anmälan till 

socialtjänsten i sitt yrke. Signifikanstest genom chi2-test visar p=0,602.   

 

Stapeldiagram 4 visar att i grupp 2 är det den 

största procentuella överrepresentationen av icke 

benägna i kategorin där informanterna har en 

gemensam månadsinkomst på 65 001-75 000 kr 

och att samtliga informanter som ingår i denna 

kategori är icke benägna (n=4). Diagrammet 

visar en procentuell överrepresentation av 

informanter som är benägna i kategorierna 

45 001- 55 000 kr och över 85 000 kr. I denna 

grupp visar resultaten p=0,457.  

 

Stapeldiagram 5 visar att grupp 3 (p=0,366) får 

ett liknande resultat som grupp 2 där det är 

störst procentuell överrepresentation av icke 

benägna i kategorin 65 001 – 75 000 

kr/mån/hushåll (n=4). De personer som i sitt 

hushåll har en gemensam månadsinkomst på 

25 001- 35 000 kr samt 45 001- 55 000 kr är de 

som har den största procentuella 

överrepresentationen av benägna. Diagramet 

visar även att samtliga som har en gemensam 

månadsinkomst på 85 000 kr i sitt hushåll är 

benägna (n=2).  

 

Sammanfattningsvis visar samtliga stapeldiagram att de som har en gemensam 

månadsinkomst mellan 45 001-55 000 kr samt mer än 85 000 kr är procentuellt 

överrepresenterade av benägna i samtliga grupper. Samtliga diagram visar även 

att de som har en gemensam månadsinkomst på 15 000- 25 000 kr, 55 001 – 
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65 000 kr, 65 001 – 75 000 kr samt 75 001 – 85 000 kr är procentuellt 

överrepresenterade av icke benägna i samtliga grupper. Sambanden som visas 

mellan den oberoende variabeln gemensam månadsinkomst i hushållet och 

benägenhet går dock inte statistiskt säkerställa då det inte finns ett signifikant 

samband.    

 

Det ekonomiska kapitalet skapar olika förutsättningar för individens liv och ger 

möjligheter till olika erfarenheter i livet som sedan formar individens habitus 

och val av handlingar. Resultatet tyder på att individens handlingar och 

benägenhet har skett i samband med individens ekonomiska kapital.  

 

5.2.3 Sambandet mellan benägenhet och civilstånd samt om läraren har 

barn  
Analys mellan de oberoende variablerna civilstånd samt om läraren har barn 

och den beroende variabeln benägenhet i respektive benägenhetsgrupp har inte 

visat något signifikant samband. Tidigare forskning visar på ett liknande resultat 

när det gäller om den yrkesverksamma har barn. De har i sin studie inte kunnat 

finna ett signifikant samband mellan om den yrkesverksamma har barn och 

dennes benägenhet till att göra en anmälan (Walsh, 2008:990). Det är ingen av 

de tidigare forskningarna som vi valt att utgå ifrån som har studerat hur den 

yrkesverksammas civilstånd påverkar benägenheten till att ta kontakt med 

socialtjänsten.  

5.3 Faktorer som rör utbildning  
5.3.1 Sambandet mellan examensår och benägenhet  
Stapeldiagrammen nedan visar sambandet mellan den oberoende variabeln 

examensår och den beroende variabeln benägenheten i de tre indelade 

grupperna.  

 

Stapeldiagram 6 visar att det finns en 

procentuell överrepresentation av de som 

gjort en anmälan till socialtjänsten i sitt yrke 

bland de informanter som tog sin examen 

innan 1980, mellan åren 1981-1990 samt efter 

år 2011. Alla de informanter som tog sin 

examen innan 1980 (n=5) samt efter 2011 

(n=1) har någon gång i sitt yrke gjort en 

anmälan till socialtjänsten. Bland de 

informanter som tog sin examen mellan 1981-

1990 (n=7) är det 71,4% som gjort en 

anmälan. Det finns en procentuell 

överrepresentation av de som inte gjort en 
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anmälan till socialtjänsten i sitt yrke bland de informanter som tog sin examen 

mellan åren 1991-2001 (66,7%) samt 2001-

2010 (66,7%).  

 

Stapeldiagram 7 visar att det i grupp 2 finns en 

procentuell överrepresentation av dem som är 

icke benägna i två av kategorierna, de som tog 

examen mellan år 1991-2000 (n=5) och 

mellan 2001-2010 (n=10). Det finns en 

procentuell överrepresentation av dem som är 

benägna (n=4) bland de informanter som tagit 

sin examen mellan 1981-1990 (n=5). Bland de 

informanter som tog sin examen innan år 1980 

(n=2) är det lika många som är benägna och 

icke benägna.  

 

Stapeldiagram 8 visar sambandet mellan 

examensår och benägenheten i grupp 3. Bland 

dem som tog sin examen innan 1980 (n=5), 

mellan 1981-1990 (n=5) samt senare än 2011 

(n=1) finns en procentuell överrepresentation 

av dem som är benägna. Alla informanter som 

har tagit sin examen efter 2011 räknas som 

benägna. Bland dem som tog sin examen 

innan 1980 samt mellan 1981-1990 är räknas 

80 % av informanterna som benägna. I 

kategorierna med examensår mellan 1991-

2000 (n=6) samt 2001-2010 (n=11) finns en 

procentuell överrepresentation av dem som är 

icke benägna.  

 

Sammanfattningsvis visar samtliga grupper att det finns en procentuell 

överrepresentation av de informanter som är benägna bland dem som tog sin 

examen mellan 1981-1990. I grupp 1 och 3 finns även en procentuell 

överrepresentation av benägna bland dem som tog sin examen innan 1980 samt 

efter 2011. I grupp 2 finns inga informanter som har tagit sin examen efter 2011 

och de är 50% benägenhet bland informanterna som tagit sin examen innan 

1980. Samtliga stapeldiagram visar att det finns en procentuell 

överrepresentation av icke benägna bland de informanter som tagit sin examen 

mellan 1991-2000 samt 2001-2010. Signifikansen har testats i samtliga grupper 

genom signifikanstestet chi2-test. Resultaten visar att det finns ett signifikant 

samband i grupp 1 (p=0,042). I grupp 2 (p=0,063) och grupp 3 (p=0,089) visar 

resultatet på ett nästan signifikant samband där risken för ett slumpmässigt 
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samband är under 9%. Vi kan därmed säga att det finns ett relativt säkert 

samband mellan benägenheten och examensår.  

 

Det är olika årskullar som är mer eller mindre benägna i de olika grupperna. 

Hade resultaten exempelvis visat att alla som tog sin examen år 2000 var 

benägna hade man kunnat dra slutsatsen att de var mer benägna för att de hade 

en liknande utbildning och därmed ett liknande kulturellt kapital. Nu när det är 

olika årskullar som är mer eller mindre benägna kan man tolka det som att dessa 

antingen, trots olika examensår, har haft en liknande utbildning och därmed ett 

liknande kulturellt kapital. Informanterna har haft olika erfarenheter under sin 

utbildning, bland annat med olika typer av inskolningar, vilket har utformat 

olika habitus. Detta kan ha bidragit till att vissa examensår är mer benägna än 

andra. De informanterna inom det examensår där andelen benägna är hög har 

troligtvis fått liknande kunskaper och erfarenheter inom sin utbildning.  

 

5.3.2 Sambandet mellan utbildning gällande barn som far illa och 

benägenhet  
Tabellen nedan visar sambandet mellan benägenheten att ta kontakt med 

socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa och om läraren har en 

utbildning gällande barn som far illa.  
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Tabell 5 

Utbildning avseende barn som far illa – Benägenhet 

Har du någon annan utbildning avseende barn som far illa? 

 

Benägenhetsgrupp 1 

Någon gång gjort en anmälan till socialtjänsten 

Korrelation Koefficient ,426** 

Sig. (2-sidig) ,009 

** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå 

  

Benägenhetsgrupp 2 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella fallet 

 

Ja 

 

Nej 

 

Totalt 

Antal 

Benägen 

3 

50,0% 

5 

31,3% 

8 

36,4% 

Antal  

Icke benägen 

3 

50,0% 

11 

68,6% 

14 

63,6% 

Antal 

Total 

6 

100% 

16 

100% 

22 

100% 

 

Benägenhetsgrupp 3 

Gjort en anmälan i sitt yrke + 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella fallet 

 

Ja 

 

Nej 

 

Totalt 

Antal 

Benägen 

6 

66,7 % 

8 

42,1% 

14 

50,0% 

Antal  

Icke benägen 

3 

33,3% 

11 

57,9% 

14 

50,0% 

Antal 

Total 

9 

100% 

19 

100% 

28 

100% 

 

Resultatet i tabell 5 visar att det finns ett linjärt samband mellan den oberoende 

variabeln utbildning avseende barn som far illa och den beroende variabeln 

benägenhet i grupp 1. Sambandet har statistiskt säkerställts via sambandsmåttet 

Spearman´s rho. Sambandet visar på ett starkt samband, p=0,009 i grupp 1. 

Korrelations koefficienten, r=0,426, visar på ett positivt samband mellan 

utbildning avseende barn som far illa och benägenhet i grupp 1. Detta innebär att 

de som har en utbildning avseende barn som far illa är mer benägen. Tabellen 

visar på ett liknande resultat i benägenhetsgrupp 3 där de som har en utbildning 

gällande barn som far illa är procentuellt överrepresenterade av dem som är 

benägen till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa 

(p=0,210). Vidare visar tabellen att i grupp 2 är det lika många som är benägna 

och icke benägna när de har en utbildning gällande barn som far illa (p=0,369).  
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Sammanfattningsvis visar resultatet i tabell 5 att om man har en utbildning 

avseende barn som far illa är man mer benägen till att ta kontakt med 

socialtjänsten, samt att om man inte har en utbildning är man mer icke benägen 

att ta kontakt. Detta resultat går att statistiskt säkerställa i grupp 1. Tidigare 

forskning har fått skilda resultat när det gäller utbildning avseende barn som far 

illa. De tidigare forskningar som stödjer vårt resultat är Crenshaw et al. 

(1995:1105), då de har fått ett liknande resultat där de informanter som har en 

utbildning avseende barn som far illa är mer benägna till att göra en anmälan till 

socialtjänsten vid misstanke om missförhållanden hos barn. Hawkins & 

McCullum (2001:306) har även i sin studie fått ett liknande resultat där 

utbildning avseende barn som far illa spelar en avgörande roll. Dock gäller detta 

endast när det gäller misstanke om psykiskt våld och försummelse. I dessa fall 

anmälde de som hade en utbildning avseende barn som far illa i större grad än 

de som inte hade en utbildning. I övriga misstänkta missförhållanden spelade 

dock inte utbildningen någon roll vid benägenheten till att göra en anmälan.  

Vår forskning motsäger även vissa tidigare resultat. Walsh et al.:s (2008:990) 

resultat visade att de som inte hade en utbildning avseende barn som far illa 

hade en större benägenhet till att göra en anmälan till socialtjänsten vid 

misstanke om missförhållande hos barn, än de som hade en utbildning.  

 

De handlingar individen väljer sker i samband med individens kapital. Då 

informanterna har olika kunskaper och kulturella tillgångar skapar de olika typer 

av handlingar. De som har specifik utbildning avseende barn som far illa har ett 

visst kulturellt kapital som skapar en högre benägenhet hos individen. Dessa 

kunskaper har en bidragande faktor till att läraren sedan väljer att ta kontakt med 

socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Vi anser att det är ett 

trovärdigt resultat att de som har utbildning avseende barn som far illa har en 

högre benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. Denna utbildning bidrar 

troligtvis till ökade kunskaper om missförhållanden och har en bidragande faktor 

till individens utformning av dennes självförtroende och habitus. Goda 

kunskaper gällande barn som far illa skapar troligtvis även ett gott 

självförtroende gällande sin bedömning i situationen. Chanserna för att kontakt 

tas med socialtjänsten ökar därmed troligtvis.  

 

5.3.3 Sambandet mellan kunskap gällande barn som far illa och benägenhet  
Tabell 6 visar sambandet mellan den oberoende variabeln lärarnas egen 

skattning av sin kunskap gällande barn som far illa och beroende variabel 

benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten.  
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Tabell 6 

Kunskap gällande barn som far illa – Benägenhet  

Hur anser du att din kunskap ser ut gällande barn som far illa? 

Benägenhetsgrupp 1 

Någon gång gjort en anmälan 

till socialtjänsten 

 

Lite kunskap, men 

inte tillräckligt  

 

Lagom mycket 

kunskap  

 

Mycket 

kunskap  

 

Totalt 

Antal 

Ja 

7 

36,8% 

7 

53,8% 

5 

100,0% 

19 

51,4% 

Antal  

Nej 

12 

63,2% 

6 

46,2% 

0 

0% 

18 

48,6% 

Antal 

Total 

19 

100% 

13 

100% 

5 

100% 

37 

100% 

 

Benägenhetsgrupp 2 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella 

fallet 

 

Lite kunskap, men 

inte tillräckligt  

 

Lagom mycket 

kunskap  

 

Mycket 

kunskap  

T 

otalt 

Antal 

Benägen 

3 

23,1 % 

4 

57,1% 

1 

50,0% 

8 

38,1% 

Antal  

Icke benägen  

10 

76,9% 

3 

42,9% 

1 

50,0% 

13 

61,9% 

Antal 

Total 

13 

100% 

7 

100% 

2 

100% 

21 

100% 

 

Benägenhetsgrupp 3 

Gjort en anmälan i sitt yrke + 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella 

fallet 

 

Lite kunskap, men 

inte tillräckligt  

 

Lagom mycket 

kunskap  

 

Mycket 

kunskap  

 

Totalt 

Antal 

Benägen 

4 

28,6 % 

6 

66,7% 

4 

80,0% 

14 

50,0% 

Antal  

Icke benägen 

10 

71,4 % 

3 

33,3% 

1 

20,0% 

14 

50,0% 

Antal 

Total 

14 

100% 

9 

100% 

5 

100% 

28 

100% 

 

Resultaten i tabell 6 visar att i grupp 1 (p=0,041) har de informanter som anser 

sig ha lite kunskap, men inte tillräckligt avseende barn som far illa i 63,2% av 

fallen (n=12) inte gjort en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om barn som 

far illa i sitt yrke. Alla informanter som anser sig ha mycket kunskap avseende 

barn som far illa har någon gång gjort en anmälan till socialtjänsten i sitt yrke 

(n=5). Tabellen visar ett liknande resultat i grupp 2 (p=0,292) gällande de 

informanter som anser sig ha lite kunskap, men inte tillräckligt avseende barn 

som far illa, där endast 23,1% av informanterna är benägna (n=3). Benägenheten 

har en svag procentuell överrepresentation bland de informanterna som anser sig 

ha lagom mycket kunskap gällande barn som far illa. Bland de som anser sig ha 
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mycket kunskap gällande barn som far illa är det lika många benägna och icke 

benägna informanter. Tabellen visar att grupp 3 (p=0,068) har ett liknande 

resultat som i grupp 1. De som anser sig ha lite kunskap är fler icke benägna, 

medan de som anser sig ha mycket kunskap gällande barn som far illa i större 

grad är benägna.  

 

Sammanfattningsvis visar samtliga grupper att de informanter som anser sig ha 

lite kunskap, men inte tillräckligt gällande barn som far illa är procentuellt 

överrepresenterade av icke benägna. I grupp 1 och 3 är de som anser sig ha 

mycket kunskap gällande barn som far illa procentuellt överrepresenterade av de 

som är benägna. Dessa samband är signifikant i grupp 1 och relativt signifikant i 

grupp 3. I grupp 2 är det hälften som är benägna som anser sig ha mycket 

kunskap. Sambanden mellan benägenhet och kunskap avseende barn som far illa 

går dock inte statistiskt säkerställa i denna grupp.  

 

Resultatet i denna studie stämmer överens med tidigare forskning som visar att 

de yrkesverksamma som har god kunskap gällande barn som far illa är mer 

benägna till att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om 

missförhållanden hos barn (Hawkins & McCullum, 2001:306-307; Crenshaw et 

al., 1995:1105-1106; Alvarez et al, 2004:565). Informanternas olika tillgångar 

av kunskaper och kulturella tillgångar skapar olika val av handlingar hos 

individen. Anser sig personen ha goda kunskaper gällande barn som far illa 

skapar detta troligtvis även ett gott självförtroende i sin bedömning gällande 

situationen, vilket troligtvis ökar chansen till kontakt med socialtjänsten. 

Resultaten visar att det finns ett samband där de informanter som anser sig ha 

mycket goda kunskaper gällande barn som far illa är mer benägna.    

 

5.3.4 Sambandet mellan benägenet och utbildningsnivå samt utbildning 

utöver examen   
Analys mellan de oberoende variablerna utbildningsnivå samt utbildning utöver 

sin lärarexamen och den beroende variabeln benägenhet i respektive 

benägenhetsgrupp har inte visat något samband. Tidigare forskning har fått 

liknande resultat gällande utbildningsnivå, där de inte kunnat finna ett 

signifikant samband mellan utbildningsnivå och benägenhet till att göra en 

anmälan (Walsh, 2008:990). Av de tidigare forskningar denna studie utgått ifrån 

har ingen studerat sambandet mellan utbildning utöver examen och 

benägenheten till att ta kontakt med socialtjänsten. 

5.4 Faktorer som rör yrkeserfarenhet 
5.4.1 Sambandet mellan antal år som lärare och benägenhet  
Tabell 7 visar sambandet mellan den oberoende variabeln antal år som 

informanterna har arbetat som lärare och den beroende variabeln benägenhet 

som mäts i de tre indelade grupperna.  
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Tabell 7 

Antal år som lärare– Benägenhet  

Benägenhetsgrupp 1 

Någon gång gjort en anmälan till 

socialtjänsten 

Upp till 10 år 11-20 år 21-30 år  31-40 år Totalt 

Antal 

Ja 

5 

38,5 % 

5 

41,7% 

5 

71,4% 

4 

80,0% 

19 

51,4% 

Antal  

Nej 

8 

61,5% 

7 

58,3% 

2 

28,6% 

1 

20,0% 

18 

48,6% 

Antal 

Total 

13 

100% 

12 

100% 

7 

100% 

5 

100% 

37 

100% 

 

Benägenhetsgrupp 2 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella fallet 

Upp till 10 år 11-20 år 21-30 år  31-40 år Totalt 

Antal 

Benägen 

3 

42,9 % 

1 

11,1% 

4 

80,0% 

0 

0% 

8 

36,4% 

Antal  

Icke benägen  

4 

57,1% 

8 

88,9% 

1 

20,0% 

1 

100,0% 

14 

63,6% 

Antal 

Total 

7 

100% 

9 

100% 

  5 

100% 

1 

100% 

22 

100% 

 

Benägenhetsgrupp 3 

Gjort en anmälan i sitt yrke + 

Anmält/konsulterat med 

socialtjänsten i det aktuella fallet 

Upp till 10 år 11-20 år 21-30 år  31-40 år Totalt 

Antal 

Benägen 

5 

55,6 % 

2 

20,0% 

4 

80,0% 

3 

75,0% 

14 

50,0% 

Antal  

Icke benägen 

4 

44,4% 

8 

80,0% 

1 

20,0% 

1 

25,0% 

14 

50,0% 

Antal 

Total 

9 

100% 

10 

100% 

5 

100% 

4 

100% 

28 

100% 

 

Tabell 7 visar att i grupp 1 (p=0,252) ökar den procentuella representationen 

inom respektive årsgrupp bland de informanter som någon gång i sitt yrke gjort 

en anmälan till socialtjänsten. De som har arbetat längre har en högre 

procentuell representation av benägna. Tabellen visar vidare att det finns en 

procentuell överrepresentation av de som är benägna bland de informanter som 

arbetat som lärare mellan 21-30 år i grupp 2 (p=0,063). Bland de som har arbetat 

som lärare i 20 år eller mindre samt 31-40 år finns en procentuell 

överrepresentation av de som är icke benägna. I grupp 3 finns en procentuell 

överrepresentation av de som är benägna i alla årsgrupper förutom i den grupp 

där informanterna arbetat 11-20 år som lärare (p=0,089).  

 

Sammanfattningsvis visar tabellen att samtliga grupper har en procentuell 

överrepresentation av benägna bland de som har arbetat som lärare i 21-30 år. 
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Det finns en procentuell överrepresentation av icke benägna i samtliga grupper 

bland de som arbetat som lärare i 11 -20 år. Resultaten visar att det finns en 

indikation på att sambandet mellan antal år som lärare och benägenhet är relativt 

signifikant i grupp 2 och 3 där risken för slumpmässigt samband är under 9%. 

Tidigare forskning har fått ett signifikant samband mellan antal år som lärare 

och benägenhet, men endast då de har studerat detta tillsammans med variaben 

kön. De har då fått ett signifikant resultat hos mellan benägenhet, antal år som 

lärare och män (Walsh et al., 2008:990).  

 

Resultaten visar att de personer som har arbetat som lärare flest antal år är de 

individer som har högst benägenhet. Då habituset skapas genom tidigare 

erfarenheter och som sedan formar individens val till handling kan benägenheten 

förklaras genom att de som arbetat längst har upplevt mer inom yrket än de som 

jobbat kortare tid. De som har arbetat längre kan ha upplevt flera olika 

situationer där misstanke om barn som far illa har funnits och lärt sig och 

utvecklat ett handlingssätt utifrån dessa erfarenheter. Det kan göra att läraren 

känner sig mer säker på sin sak och att det därmed ökar chansen för att kontakt 

med socialtjänsten tas. Dessa upplevelser och erfarenheter har sedan format 

deras habitus och val av handlingar. 

 

5.4.2 Sambandet mellan antal år på nuvarande arbetsplats och benägenhet 
Analys mellan den oberoende variabeln antal år på nuvarande arbetsplats och 

den beroende variabeln benägenhet i respektive benägenhetsgrupp har inte visat 

något samband.  

5.5 Sammanfattning av de viktigaste resultaten  
Resultaten i denna studie visar att det är 59,5% av lärarna som för tillfället oroar 

sig för att en eller flera elever far eller riskerar att fara illa (n=22). Totalt oroar 

de sig för 71 stycken elever. I de fall där en teckenblankett för eleverna fyllts i 

(n=32) visar resultatet en kraftig underrapportering till socialtjänsten. I de 32 

aktuella fallen gällande misstanke om att eleven far illa eller riskerar fara illa har 

kontakt med socialtjänsten endast skett i 34,4% av fallen (n=11).     

 

Den första frågeställningen i studien rör hur lärarens hemförhållanden påverkar 

benägenheten till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om 

missförhållanden hos barn. Denna frågeställning besvaras genom ett flertal 

resultat. Resultaten visar att samtliga faktorer som har studerats som rör lärarens 

hemförhållanden så som ålder, inkomst, civilstånd och om läraren har barn inte 

har några statistiskt signifikanta samband. Dessa faktorer har därmed inte någon 

påverkan på lärarens benägenhet till att ta kontakt med socialtjänsten vid 

misstanke om barn som far illa. De samband som man kan utläsa med hjälp av 

procentsatsen är därmed slumpmässiga, och skensamband. 
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Den andra frågeställningen i studien berör vilka faktorer gällande lärarens 

utbildning som påverkar benägenheten att ta kontakt med socialtjänsten vid 

misstanke om barn som far illa. Denna frågeställning besvaras genom ett flertal 

resultat i denna studie. Resultaten visar att de lärare som har en specifik 

utbildning avseende barn som far illa har en högre benägenhet att ta kontakt med 

socialtjänsten än de som inte har en utbildning. En korrelationsanalys visar på 

ett positivt samband mellan utbildning avseende barn som far illa och 

benägenheten i grupp 1. Detta samband har en stark signifikans där p=0,009. 

Tidigare forskning visar på ett liknande resultat, och vi kan därmed med stor 

säkerhet säga att utbildning avseende barn som far illa påverkar benägenheten 

till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om missförhållanden hos 

barn. Resultaten visar även att lärarens egen skattning av kunskap gällande barn 

som far illa har en betydelse för benägenheten. Ju mer kunskap läraren anser sig 

ha, ju mer benägen är den att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om 

barn som far illa. Detta resultat är signifikant bland de informanter som någon 

gång i sitt yrke gjort en anmälan till socialtjänsten (Benägenhetsgrupp 1) samt 

relativt nära ett signifikant resultat i benägenhetsgrupp 3. När det gäller lärarens 

examensår visar resultaten att de lärare som tog sin examen innan 1980, mellan 

1981-1990 samt efter 2011 har en högre benägenhet än de som tog sin examen 

mellan 1991-2010. Sambandet mellan benägenhet och lärarens examensår är 

signifikant i grupp 1 och nära ett signifikant resultat i benägenhetsgrupp 2 och 3. 

Resultaten har visat att det inte finns något samband mellan benägenhet och 

lärarens utbildningsnivå samt om de har en utbildning utöver sin lärarexamen.  

 

Den sista frågeställningen i denna studie berör om det finns något samband 

mellan faktorer som rör lärarens yrkeserfarenhet och benägenheten. 

Frågeställningen besvaras genom ett antal resultat i denna studie. Resultaten 

visar att antal år som lärare nästan har ett signifikant samband med 

benägenheten i grupperna 2 och 3. I samtliga benägenhetsgrupper visas en högre 

benägenhet bland dem som har arbetat som lärare mellan 21-30 år. De lärare 

som har arbetat som lärare i 11-20 år har en procentuell överrepresentation av 

icke benägna i samtliga grupper. Resultatet i denna studie visar att det inte finns 

något samband mellan antal år på nuvarande arbetsplats och benägenheten.  
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6. Slutdiskussion  
Följande avsnitt presenterar en diskussion kring studiens kvalitét, 

resultatdiskussion samt presenterar studiens kunskapsbidrag och förslag till 

vidare forskning inom området.   

6.1 Studiens kvalitét  
 

6.1.1 Validitet 

I kvantitativa undersökningar innebär validitet att studien mäter det som den 

avser sig mäta. Det är därför viktigt med operationaliseringen, det vill säga att ta 

fram begrepp som stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar, 

som sedan kan genereras till mätbara och meningsfulla frågor. Svaren ska sedan 

spegla det som studien avser sig mäta. Har man sedan en frånvaro av 

systematiska fel i framtagningen av begrepp och mätbara frågor, har man en hög 

validitet (Djurfeldt et al. 2010:104). Man kan öka validiteten genom att använda 

enkätfrågor som använts i tidigare forskning, då dessa har blivit granskade av 

andra forskare (Bryman, 2011:60), genom att genomföra en pilotundersökning 

för att kontrollera utformningen av enkätfrågorna (Bryman, 2011:163) samt 

genom att konstruera flera indikatorer på samma begrepp (Bryman, 2011:160). 

 

Vi anser att denna studies resultat har en relativt hög kvalité när det gäller 

validitet. Vi anser att de framtagna begrepp som används i studien samt den 

teoretiska utgångspunkten är relevanta och tillämpbara för att ge svar på studies 

syfte och frågeställningar. Vid enkätkonstruktionen har vi delvis utgått från en 

tidigare studie (Sundell & Colbiörnsen, 2000) för att undvika systematiska fel 

bland frågorna. Dock är många av frågorna egenkonstruerade, därför har en 

mindre pilotundersökning gjorts för att testa enkäten samt för att kontrollera och 

undvika systematiska fel bland frågorna. Utifrån relevanta synpunkter som 

framkom reviderades sedan enkätformuläret. Det har även konstruerats flera 

indikatorer på samma begrepp för att öka validiteten, bland annat för begreppen 

habitus, kulturellt kapital samt anmälningsbenägenhet.  

 

6.1.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om hur undersökningen i fråga är pålitlig och om det går att 

lita på de resultat som framkommit. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna 

har utförs och hur noga de har bearbetats. Det gäller att så långt som möjligt 

försäkra sig om att mätningarna utförs på exakt samma sätt oavsett var och när 

undersökningen genomförs. Det handlar om att en annan forskare under 

likartade förhållanden ska kunna gör om studien på ett likartat sätt och får 

samma resultat. Ju mer det går att lita på att resultatet går att upprepa, desto 

högre reliabilitet har undersökningen (Djurfeldt et. al., 2010:104). Ur 
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vetenskaplig synvinel är reliabilitet viktigt för att andra ska kunna kontrollera 

den data som undersökningens slutsatser bygger på. Om studien inte går att 

kontrollera kan undersökningens vetenskapliga trovärdighet ifrågasättas 

(Eliasson, 2013:14-15).   

 

För att försäkra sig om att inte få en bristande reliabilitet är det viktigt att själva 

mätinstrumentet, enkäten, är tydligt (Djurfeldt et al., 2010:104). För att öka 

reliabiliteten kan man arbeta med variablerna genom att mäta dem på flera olika 

sätt i frågeformuläret. Man kan exempelvis ställa flera olika frågor för att mäta 

en variabel. Det är även viktigt att förbereda undersökningen genom att 

formulera tydliga instruktioner till informanterna om hur undersökningen 

kommer att gå till (Eliasson, 2013:15). För att öka reliabiliteten är det även 

viktigt att kontrollera hur inmatningen och kodningen av enkätsvaren ser ut för 

att kontrollera så att inmatningsfel ej har skett (Eliasson, 2013:15). Genom att 

tydligt beskriva studiens tillvägagångssätt ökar man reliabiliteten då andra lätt 

kan replikera undersökningen (Eliasson, 2013:15).  

 

I denna studie är det de beroende variablerna gällande benägenheten samt 

oberoende variabler som är kopplade till begreppen habitus, kulturellt och 

ekonomisk kapital som är de viktigaste att arbeta med. Enkäten är utformad så 

att flera frågor mäter dessa variabler. Vid utdelningen av enkäten bifogades 

tydliga instruktioner gällande enkäten och studiens tillvägagångssätt till varje 

enkät. För att enkätformuläret ska vara tydligt och välarbetat har Brymans 

checklista (2011:260) används vid utformningen av enkäten. I 

förberedningsstadiet har även en mindre pilotundersökning genomförts för att 

granska enkätens utformning. Efter inmatning och kodning i SPSS har vi 

dubbelkollat dessa för att försäkra oss om att inga systematiska fel har skett. För 

att denna studie ska vara lätt att replikera presenteras tydliga och utförliga 

beskrivningar om studiens tillvägagångssätt i metodavsnittet. I denna studie har 

flera åtgärder vidtagits för att öka reliabiliteten. Reliabiliteten påverkas dock 

kraftigt av studiens stora bortfall, då resultaten kan ha en snedvridning på grund 

av det låga antalet informanter.  

6.1.3 Generaliserbarhet  

Undersökningens trovärdighet hänger samman med möjligheten att generalisera 

resultatet, alltså att säga något om hela populationen. För att kunna generalisera 

krävs ett representativt urval från populationen (Bryman, 2011:169). Man kan 

hävda att resultatet är generaliserbart om de är överförbart på liknande personer 

eller sociala miljöer. Detta kan man undersöka genom att jämföra studiens 

resultat med liknande undersökningar som gjorts tidigare i exempelvis andra 

kommuner eller inom liknande professioner (Svensson & Ahrne, 2011:28-29). 
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I denna studie valde vi att göra en totalundersökning av populationen för att 

kunna öka sannolikheten till ett generaliserbart resultat. Dock har det stora 

bortfallet gjort att vi har svårt att i resultatet kunna säkerställa 

generaliserbarheten för hela populationen. Delar av studiens resultat har jämförts 

med tidigare svensk forskning, som styrker vårt resultat (Backlund et al., 2012; 

Sundell 1997; Sundell & Colbiörnsen 2000; Svensson & Jansson 2008).  Då 

tidigare svensk forskning inte har studerat alla de variabler som denna studie har 

undersökt, har inte alla resultat kunnat jämföras. De resultat med de variabler 

som svensk forskning inte har studerat, har däremot jämförts med internationell 

forskning (Walsh, 2008; Hawkins & McCullum, 2001; Crenshaw et al., 1995; 

Alvarez et al, 2004). Även den internationella forskningen har fått ett liknande 

resultat som denna studie. Då tidigare forskning både nationellt och 

internationellt styrker denna studies resultat stärker det studiens trovärdighet.  

6.1.4 Bortfall  

Bortfallet i denna studie blev mycket stort, vilket påverkar studiens resultat, 

tillförlitlighet och kvalité. Då denna studie inte har ett representativt antal 

informanter i förhållande till populationen påverkar det möjligheten att 

generalisera resultaten till hela populationen. Studiens analys är genomförd på 

37 stycken enkätsvar, vilket troligtvis påverkar resultaten. Många av studiens 

resultat visar på ett icke signifikant samband. Om det hade varit en större 

svarsfrekvens och analysen hade genomförts på fler besvarade enkäter skulle det 

kunna ge ett annat resultat. Dock stärker tidigare forskning studiens resultat 

vilket ökar trovärdigheten för resultaten.   

 

Det är svårt att säga vad som kan ha påverkat det stora bortfallet i denna studie. 

Rektorerna på samtliga skolor var tvungna att ge sitt medgivande för att lärarna 

på deras skola skulle få delta i studien. Detta gör att rektorerna blir en form av 

”portvakt” som avgör tillträdet till informanterna. De 21 stycken rektorerna var 

de som i ett inledande skede avgjorde och talade för informanters (1 132 

stycken) deltagande i studien. Detta skapade problem för oss då 16 av rektorerna 

nekade tillträde till deras skola. Det gjorde att vi inte kunde nå 607 stycken 

informanter som kanske ville delta i studien. Om informanterna istället själva 

hade fått avgöra om de ville delta eller inte kunde bortfallet blivit mindre. 

Ytterligare en bidragande faktor till bortfallet kan vara att det var påsklov och 

några röda dagar under den period då enkäten var utlämnad. Detta gjorde att 

lärarna inte var i skolan på över en vecka under de två veckor då enkäten var 

utlämnad. På grund av den relativt strama tidsramen för detta arbete hade vi inte 

möjlighet att ha en senare svarsdag. En annan möjlig bidragande faktor kan vara 

att rektorerna inte informerat sina lärare om enkäten. Vi uppmärksammade detta 

på en av skolorna när vi hämtade in enkäterna då vi pratade med en 

högstadielärare som inte fått någon information från rektorn gällande vår enkät. 
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Ytterligare en möjlig anledning till bortfallet kan vara att lärarna inte velat eller 

valt att inte svara på enkäten, då det är frivilligt att delta. 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens resultat har troligtvis påverkats av det stora bortfallet. Det har gjort att 

det har blivit få informanter att genomföra analysen på och därmed få 

informanter som presenteras i respektive tabell. Detta gör att resultatet kan vara 

snedvridet och missvisande genom att påvisa samband som egentligen kanske 

inte existerar. Tabellerna presenteras, på grund av det låga antalet informanter, 

med procent för att ge en bättre relativ bild av svarsfördelningen, då det absoluta 

antalet informanter inte säger något. Vi är dock medvetna om att 

procentskildring inte är optimalt då även detta sätt att presentera resultatet kan 

ge en snedvridning på grund av det låga antalet informanter. Vi anser dock att 

detta sätt att presentera resultatet är det bästa tillvägagångssättet.  

 

Vid en totalundersökning är det inte nödvändigt att signifikanstesta resultatet då 

man studerar hela populationen. Vid signifikanstester av en totalundersökning 

kan det även bli problematiskt då väldigt små skillnader kan visa på ett 

signifikant resultat. Vi har trots detta valt att signifikanstesta resultatet på grund 

av det stora bortfallet. Det stora bortfallet har troligtvis påverkat resultatets 

signifikans, då det blir svårt att påvisa signifikanta samband när man har ett stort 

bortfall och låga siffror. Det är många studerade faktorer som har visat på ett 

icke signifikant samband. Dessa resultat hade kanske kunnat se annorlunda ut 

och blivit signifikanta med ett större antal informanter. Vissa av resultaten 

indikerar att det finns ett signifikant samband, och med ett större antal 

informanter hade det kanske visat signifikans.  

6.2.1 Sambandet mellan hemförhållanden och benägenhet 

Resultaten visar att det inte finns något signifikant samband mellan 

benägenheten och informantens ålder. Vi anser att det borde påvisa ett samband 

då erfarenheter borde ha en inverkan på benägenheten. Om man är äldre har man 

fler erfarenheter och kunskaper och det borde påverka individens utformning av 

habituset och dennes handlingssätt. Å andra sidan borde det vara de antal år som 

läraren har arbetat som lärare som har en påverkan på benägenheten. Är man 

äldre borde man ha arbetat längre som lärare, och ålder borde därmed ha en 

påverkan på benägenheten. Dock är det inte säkert att ålder har något att göra 

med hur länge informanterna har arbetat som lärare. Resultaten hade kanske 

kunnat visa på ett samband om studiens analys hade genomförts på ett större 

antal informanter.    

 

Resultaten i denna studie visar även att det inte finns något samband mellan 

benägenheten och om individen har barn. Vi anser att om individen har barn 

borde det på något sätt påverka individens val av handlingssätt när denne 
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misstänker missförhållanden hos barn. Dock är det inte säkert att det skulle ge 

ett signifikant samband då vi anser att ha barn kan påverka benägenheten både 

positivt eller negativt. Det kan påverka benägenheten positivt genom att 

informanten kan relatera till egna erfarenheter och känslor och där informanten 

anser att det är viktigt att anmäla då misstanke om missförhållanden hos ett barn 

finns. Vi anser även att det kan påverka benägenheten negativt, där informanten 

möjligen kan anse att det är förståeligt att det kan vara svårt att uppfostra ett 

barn. Det kan göra att läraren relaterar till föräldrarna och ”ger dem en andra 

chans”. Då vi anser att benägenheten kan påverkas på olika sätt om informanten 

har barn, är det inte självklart att det skulle ge ett samband mellan variablerna.  

6.2.2 Sambandet mellan utbildning och benägenhet  

Resultaten visar att flera faktorer som rör lärarens utbildning har ett signifikant 

samband eller en indikation till ett signifikant samband. I flera fall, exempelvis 

mellan variablerna benägenhet och variablerna examensår, utbildning gällande 

barn som far illa och kunskap gällande barn som far illa, visar resultaten ett 

signifikant resultat i en av benägenhetsgrupperna och sedan en indikation till ett 

signifikant samband. Detta kan bero på studiens stora bortfall. Om analysen 

hade genomförts på ett större antal informanter hade resultaten kunnat bli 

annorlunda och visa på signifikans i samtliga benägenhetsgrupper.  

 

Resultaten visar att utbildning utöver sin lärarexamen inte har något signifikant 

samband med benägenheten. Vi anser att det borde ha en påverkan för 

benägenheten för de lärare som har en pedagogisk utbildning utöver sin examen. 

Dessa informanter har ett speciellt kulturellt kapital som borde påverka deras 

habitus och därmed deras val av handling vid misstanke om barn som far illa. 

Även detta resultat kan ha påverkats av det låga antalet informanter.  

6.2.3 Sambandet mellan yrkeserfarenhet och benägenhet 

Resultaten visar att de antal år som läraren har arbetat som lärare har en 

indikation av signifikant samband med benägenheten. Det borde finnas ett 

samband mellan benägenheten och antal år inom yrket då de som har arbetat 

längre har fler erfarenheter inom yrket. De kan ha upplevt flera olika situationer 

där misstanke om barn som far illa har funnits och lärt sig och utvecklat ett 

handlingssätt utifrån dessa erfarenheter. Det kan göra att läraren känner sig mer 

säker på sin sak och att det därmed ökar chansen för att kontakt med 

socialtjänsten tas. Resultaten har kunnat påverkas av det låga antalet 

informanter, och om analysen hade genomförts på fler informanter hade 

sambanden kunnat påvisa signifikans. 

 

Resultaten visar att det inte finns något signifikant samband mellan antal år på 

den nuvarande arbetsplatsen och benägenheten. Vi anser att det borde visa ett 

samband då läraren har haft fler erfarenheter och utvecklat ett handlingssätt på 
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sin arbetsplats. Dock kan andra faktorer som inte har studerats i denna studie 

påverkat lärarens benägenhet i relation till antal år på arbetsplatsen. Exempelvis 

kan skolan ha dåliga rutiner gällande hur eller när en anmälan ska göras till 

socialtjänsten, relationer till arbetskollegor eller socialtjänsten. Då dessa faktorer 

inte har studerats vet vi inte om dessa kanske kan påverkat lärarens benägenhet. 

Om läraren har jobbat länge på sin arbetsplats borde det påverka benägenheten 

positivt, dock kan bristande rutiner på arbetsplatsen göra att benägenheten 

påverkas negativt. Vid en mer omfattande studie eller fler informanter kan det 

ha gett ett annat resultat än de som framkommit i denna studie.  

 

6.3 Kunskapsbidrag och relevans för socialt arbete 

Denna studie har bidragit till kunskap gällande hur lärares individuella faktorer 

påverkar benägenheten till att ta kontakt med socialtjänsten vid misstanke om 

barn som far illa. Resultaten visar att kunskap och utbildning avseende barn som 

far illa har en påverkan på lärarens benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten. 

De lärare som anser sig ha mycket kunskap samt de som har en utbildning har 

en högre benägenhet. Vi vill belysa dessa faktorers påverkan lite extra för att 

skapa en vidare diskussion kring lärarens kunskaper kring barn som far illa. Vi 

anser att det är viktigt för skolan och socialtjänst att tillgodose behovet av 

kunskap och utbildning avseende barn som far illa samt att det är mycket viktigt 

att den enskilda läraren har god kunskap och kompetens för att identifiera dessa 

barn då de är i daglig kontakt med dem. Det är viktigt med ett gott samarbete 

och en bra kommunikation mellan socialtjänsten och skola samt lärare för att få 

kännedom och utreda fall där missförhållanden hos barn förekommer. Om lärare 

tidigt kan uppmärksamma missförhållanden kan socialnämnden snabbt 

tillgodose barnets behov av hjälp, stöd och skydd. Denna studies resultat skulle 

kunna hjälpa dessa verksamheter, samt den enskilda socialsekreteraren och 

läraren, att kommunicera bättre för att uppmärksamma barn som far illa. Vi 

önskar att denna studie ska ligga till grund för en fortsatt diskussion inom skola 

och socialtjänst kring lärares kunskaper och kompetenser avseende barn som far 

illa.   

6.4 Idéer till vidare forskning  
Utifrån denna studie har flera frågor och idéer väckts till fortsatt forskning. En 

fundering som väcktes var då vi analyserade svaren till enkäten. På frågan hur 

lång tid det i genomsnitt tog från att läraren misstänkte missförhållanden hos 

barnet tills att anmälan till socialtjänsten verkställdes fick vi ett mycket varierat 

resultat. Resultaten visade att det kunde ta upp emot 90 dagar innan en anmälan 

verkställdes. Enligt SoL 14 kap 1§ ska en anmälan ske så snart misstanke om 

missförhållanden hos barn uppstår. Vi funderade därmed på vad detta resultat 

beror på. Vad är det som gör att det kan ta så lång tid innan en anmälan 

verkställs? Vad och hur kan man göra så att läraren gör en anmälan skyndsamt?      
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Bilaga 1. Enkät 

Del 1. Demografiska uppgifter  
I detta inledande avsnitt ombeds du svara på frågor om dig själv samt frågor som rör din 

utbildning och ditt yrke.  

 

1. Ålder? ________________ 

2. Vilket kön har du? 
 u  Man           
 u  Kvinna           

3. Hur skulle du beskriva ditt civilstånd?  
 u  Ensamstående/singel 
 u  Relation/särbo 
 u  Relation/sambo 
 u  Gift  
 u  Annat (ange) _______________________________________ 

 

4. Har du barn? 
 u  Ja, hemmaboende barn, antal: _______________ 
 u  Ja, barn som flyttat hemifrån, antal: ________________ 
 u  Nej (hoppa till fråga 6) 

 

5. Vilken ålder har dina barn? ____________________________________ 

 

6. Hur bor du? 
 u  Lägenhet hyresrätt 
 u  Lägenhet bostadsrätt 
 u  Radhus 
 u  Villa  
 u  Gård 
 u  Annat (ange) _______________________________________ 

 

7. Hur skulle du beskriva ditt boende i förhållande till din arbetsplats?  
 u  Jag bor i samma bostadsområde/stadsdel som min arbetsplats  
 u  Jag bor i annat bostadsområde/stadsdel, men på samma ort som min arbetsplats  
 u  Jag bor på annan ort än min arbetsplats  

 

8. Har du en bil?  
 u  Jag äger en bil 
 u  Har en bil i familjen 
 u  Kan låna bil om det behövs 
 u  Nej 

 

9. Hur ser ditt hushålls gemensamma månadsinkomst ut? 
 u  Mindre än 15 000 kr/mån  
 u  15 001 – 25 000 kr/mån  
 u  25 001 – 35 000 kr/mån 
 u  35 001 – 45 000 kr/mån 
 u  45 001 – 55 000 kr/mån 
 u  55 001 – 65 000 kr/mån 



51 
 

 u  65 001 – 75 000 kr/mån 
 u  75 001 – 85 000 kr/mån  
 u  Mer än 85 000 kr kr/mån 

 

Utbildning  

 

10. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 
 u  Folkhögskola 
 u  Högskola  
 u  Universitet grundnivå 
 u  Universitet avancerad nivå 
 u  Universitet forskarnivå 
 u  Annan (ange) _________________________________________ 

 

11. Vad har du för utbildning? 
 u  Lärarutbildning  
 u  Annan (ange) _________________________________________ 

 

12. Vilket år tog du din examen? ________________ 

 

13. Vid vilken högskola/universitet tog du din examen?____________________________ 

 

14. Har du någon utbildning utöver din examen?  
 u  Ja (ange) _____________________________________________________________ 
 u  Nej 

 

15. Har du erhållit någon specifik utbildning avseende barn som far illa?  
 u  Ja 
 u  Nej 
 u  Vet ej  

16. Hur anser du att din kunskap gällande barn som far illa ser ut? 
 u  Ingen kunskap 
 u  Lite kunskap men inte tillräckligt  
 u  Lagom mycket kunskap 
 u  Mycket kunskap  
 u  Vet ej  

17. Anser du att Du har ytterligare behov av kunskap kring barn som far illa? 
 u  Inget behov 
 u  Litet behov  
 u  Stort behov  
 u  Mycket stort behov  
 u  Vet ej  

 

Arbete 

18. På din arbetsplats arbetar du för närvarande som:  
 u  Klassföreståndare/mentor  
 u  Övrig lärare 
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19. Vilken årskurs är du lärare för? (flera alternativ kan markeras) 
 u  Åk 7 
 u  Åk 8 
 u  Åk 9 

 

20. Hur många år har du arbetat som lärare? ________________ 

 

21. Hur många år har du arbetar på din nuvarande arbetsplats? ________________ 

 

 

Del 2. Personliga erfarenheter  
I denna del ombeds du att svara på ett antal frågor gällande Dina erfarenheter vid anmälan 

samt vid misstanke om barn som far illa.  

 

22. Har du någon gång gjort en anmälan vid misstanke om att en elev far illa?  
 u  Ja 
 u  Nej (hoppa till fråga 27) 

23. Hur många gånger? ________________gånger 

 

24. Hur många dagar tog det i snitt från att Du misstänkte att eleven for illa tills att 

anmälan verkställdes? ________________dagar 

 

25. Konsulterade du med någon innan du gjorde anmälan?  
 u  Ja 
 u  Nej (hoppa till fråga 27) 

26.  Om ja, vem? 
 u  Rektor  
 u  Lärare 
 u  Anhörig till dig 
 u  Socialtjänsten 
 u  Annan (ange)___________________________ 

27. Hur stark anser du att Din misstanke om missförhållande hos eleven måste vara 

innan Du gör en anmälan? 
 u  Vid anledning att anta 
 u  Lite säker 
 u  Ganska säker 
 u  100 % säker  
 u  Vet ej 

28. Utifrån definitionen nedan, finn det för tillfället någon elev som du ”oroar” dig för?  

Med begreppet ”far illa/riskerar fara illa” menas barn vars vårdnadshavare aktivt eller 

passivt försummar att tillgodose barnets grundläggande behov, men även barn som på grund 

av egna handlingar utgör en fara för sig själv. 
 u  Ja, Hur många? _________ stycken 
 u  Nej  
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Del 3. Vilka tecken har observerats  
Här nedan ombeds du att fylla i vilka eventuella tecken som har observerats kring en elev som 

du ”oroar” dig för.  

 

Om det är fler än en elev du för tillfället ”oroar” dig för 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. 

 

Vilka tecken har du observerat hos den elev som du ”oroar/oroat” dig för? (Flera 

alternativ kan markeras) 

 

29. Fysiskt våld  
 u  Eleven har blåmärken som inte stämmer överens med normal aktivitet  
 u  Eleven har brännmärken som inte har en tydlig förklaring 
 u  Eleven har sårskador som inte har en tydlig förklaring 
 u  Eleven har bitmärken 
 u  Eleven har märken efter att ha blivit slagen  
 u  Eleven har skador på tänder eller läppar som inte har en tydlig förklaring 
 u  Eleven har märken av att ha blivit slagen med ett tillhygge 
 u  Eleven själv har berättat att den har blivit utsatt för fysiskt våld 

 

30. Psykiskt våld  
 u  Eleven hotas med stryk 
 u  Eleven straffas orimligt hårt 
 u  Eleven utsätts för orimliga krav 
 u  Elevens åsikter ignoreras konstant 
 u  Eleven hånas  
 u  Eleven isoleras från sociala kontakter 
 u  Eleven hindras från åldersanpassade aktiviteter 
 u  Eleven tvingas att se och eller höra våld i sin närmiljö 
 u  Eleven lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer  
 u  Eleven fostrats till asocialt beteende eller kriminalitet 

  

31. Kränkning  
 u  Eleven utseende, språk eller begåvning kommenteras på förnedrande sätt 
 u  Eleven förolämpas fysiskt inför kamrater eller vuxna 

 

32. Sexuella övergrepp  
 u  Eleven berättar om att den får titta på pornografiska filmer tillsammans med en vuxen 
 u  Eleven berättar om sexuellt betonade beröringar som den utsatts för 
 u  Eleven berättar om sexuella övergrepp 
 u  Eleven berättar om att den får se på när vuxna har samlag 
 u  Eleven blir utsatt för verbalt sexuella anspelningar 
 u  Eleven har återkommande smärta i halsen och svalget 
 u  Eleven har blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget 

 

33. Fysisk försummelse  
 u  Elevens får inte vård eller behandling när den är sjuk (t.ex. dålig behandlad astma eller 

eksem, hudinfektioner) 
 u  Elevens tänder försummas 
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34. Bristande omsorg  
 u  Eleven är smutsig, luktar illa eller har ofta smutsiga kläder 
 u  Eleven verkar inte få tillräckligt med mat 
 u  Eleven verkar inte få möjlighet till vila och sömn 
 u  Eleven får inte skydd och husrum 
 u  Eleven har inte årstidsanpassade kläder 
 u  Eleven utsätts för miljöer med hög alkoholkonsumtion eller droganvändning 
 u  Eleven får inte förebyggande hälsovård 

 

35. Psykisk försummelse  
 u  Eleven blir emotionellt avvisat av vårdnadshavare 
 u  Elevens vårdnadshavare har inte intellektuell förmåga att ge barnet det den behöver 
 u  Eleven får ingen fostran  
 u  Eleven får inte hjälp med läxor 
 u  Eleven får inte stöd och uppmuntran till sin inlärning och intellektuella utveckling   

 

36. Andra förhållanden i hemmet  
 u  Missbruk hos vårdnadshavare av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller 

annat  
 u  Psykisk ohälsa/ sjukdom hos vårdnadshavare  
 u  Stora konflikter mellan vårdnadshavare där barnets grundläggande behov åsidosätts  
 u  Vårdnadshavare visar aggressivitet mot eleven, andra familjemedlemmar eller 

personal på skolan 

 

37. Beteendemässiga varningssignaler  
 u  Eleven missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller annat  
 u  Eleven förstör medvetet andras ägodelar (t.ex. klotter)  
 u  Eleven har utagerande beteende  
 u  Eleven har ett kriminellt beteende  
 u  Eleven har ogiltig frånvaro  
 u  Eleven har hög frånvaro  
 u  Eleven förlorar ofta humöret  
 u  Eleven bråkar ofta med vuxna i skolan  
 u  Eleven vägrar att följa vuxnas uppmaningar 
 u  Eleven bråkar med vårdnadshavare  
 u  Eleven ändrar plötsligt beteende eller blir känslomässigt instabil  
 u  Eleven har självskadande beteende (skärande, rispande, självmordstankar eller – 

försök, sexuellt riskbeteende)  

 

38. Om andra tecken än de som angivits har observerats, har du möjlighet att beskriva 

dem nedan:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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39. Hur väcktes/ uppkom ”oron” om att eleven far illa? (Flera alternativ är möjliga att 

kryssa i)  
 u  Eleven antyder i ord eller beteende om något den varit med om  
 u  Elevens vårdnadshavare visade att de var oroliga  
 u  Andra vårdnadshavare gjorde dig uppmärksam på eleven  
 u  Kamraters oro  
 u  Samtal från socialtjänsten (socialsekreterare)  
 u  Information från överlämnande (förskola, låg- eller mellanstadielärare)  
 u  Egna observationer i skolan  
 u  Annat (ange) __________________________________________________________ 

 

40. Hur har du agerat sedan ”oron” om att eleven far illa uppstod? (Flera alternativ är 

möjliga att kryssa i)  
 u  Funderat för mig själv 
 u  Tagit upp det med elevens vårdnadshavare  
 u  Uppmuntrat vårdnadshavare att själva ta kontakt med socialtjänsten 
 u  Tagit upp det med någon/några kollegor 
 u  Tagit upp det med rektor  
 u  Tagit kontakt med socialtjänsten för konsultation/ rådfrågning  
 u  Har gjort en anmälan till socialtjänsten 
 u  Tagit kontakt med Polisen 
 u  Annat (ange)__________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
Du är välkommen att kontakta oss via mail om du har frågor rörande något i enkäten eller om 

du behöver fler teckenblanketter. Glöm inte häfta ihop dem med din enkät.  

Kontakta oss:  

sanha670@student.liu.se eller matry247@student.liu.se  
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Bilaga 2. Informationsbrev till lärare 
Enkät till Dig som är lärare inom grundskolan (åk 7-9) 

Enkäten riktar sig till dig som är högstadielärare inom den 

obligatoriska grundskolan (åk 7-9) som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp 

undervisning.  
 

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 lärare i den obligatoriska grundskolan. Vi har 

därför valt att i vårt examensarbete undersöka vilka individuella faktorer som kan tänkas 

främja den enskilde lärares 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 så att den 

enskilde läraren 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.  

Samtliga högstadieskolor i Linköpings kommun har blivit förfrågade att delta i vår studie, och 

din rektor har gett sitt medgivande till din skolas deltagande. Det är helt frivilligt för varje 

enskild lärare 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. Vi vill be 

dig svara så sanningsenligt som möjligt då detta är viktigt när vi ska analysera svaren. 

 

De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt och enligt forskningsetiska riktlinjer. Både er 

skola och Du som enskild lärare kommer i ert svar vara helt anonyma. I det slutliga 

examensarbetet kommer resultaten redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen enskild 

persons svar kan utläsas. Enkätsvaren kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga 

kommer åt dem samt endast användas för denna studies syfte.  

 

Enkäten består av tre delar, med totalt 40 stycken frågor. Enkäten tar ca 5-10 minuter att 

besvara. Din enkät lämnar du efter ifyllnad i den orange svarsboxen som kommer stå på plats 

i ert personalrum. Svarsboxen kommer att hämtas fredagen den 25/4 (v.17), därför 

önskar vi att Din ifyllda enkät lämnas i svarsboxen senast fredag morgon. 

 

Stort tack för Ditt deltagande och Din tid!  
Sandra Haag & Matilda Ryrhagen  

 

Vid eventuella frågor gällande enkäten är du välkommen att kontakta oss via mail:  

sanha670@student.liu.se eller matry247@student.liu.se  
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