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Sammanfattning
Det pågår idag inom skolans vardagspraktik en tillämpning av polisanmälningar av barn under 15 år.
Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar i
grundskolan, för att kunna beskriva och förstå vilken roll de har vid bedömningen. Syftet var också att
undersöka om skolkuratorerna anser att en polisanmälan är förenlig med principen om barnets bästa
och om de tror att en polisanmälan påverkar barnet.
Vi har utfört en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med åtta skolkuratorer inom
såväl kommunala- som friskolor i Stockholms län. Materialet från intervjuerna har analyserats med
hjälp av professionsteori, stämplingsteori och vald litteratur. Resultatet visar att skolkuratorerna ser
polisanmälningar av barn som ett komplext fenomen och de har en ambivalent hållning till
tillämpningen. Skolkuratorernas erfarenhet är att polisanmälningar kan påverka barnet både positivt
och negativt. Positiva erfarenheter lyfts i form av att ett barns oönskade beteende kan upphöra.
Negativa erfarenheter beskrivs vara att det polisanmälda barnet kan få en stämpel som avvikare, vilket
i förlängningen kan leda till negativa konsekvenser för barnet. Vidare visar resultatet att principen om
barnets bästa, enligt skolkuratorerna, är att barn ska nå kunskapsmålen i skolan. Skolkuratorerna tycks
inte ha reflekterat över huruvida skolrelaterade polisanmälningar är förenliga med principen om
barnets bästa. Majoriteten har dock en negativ inställning till polisanmälningar av barn i grundskolan
och menar att det finns andra, bättre, sätt att arbeta med barns oönskade handlingar. Trots att
skolkuratorerna ger uttryck för att polisanmälningar kan påverka barnet negativt, visar studien att de
sällan är delaktiga när det fattas ett beslut om att polisanmäla ett barn. Socionomer har genom sin
profession ett uppdrag att företräda barn i utsatta situationer och bör därmed vara bärare av barnet
bästa. Att skolkuratorer inte deltar i bedömningen och således inte företräder barnet anses
problematiskt. Det framkommer att skolkuratorerna ser till sin funktion och är lojal skolorganisationen
snarare än att se till sitt uppdrag som socionom. Avslutningsvis visar resultatet på att det behövs mer
kunskap om såväl skolkuratorns roll, som fenomenet polisanmälningar i grundskolan och vilka
konsekvenser dessa får för barn.

Nyckelord
Barn, Barns oönskade handlingar, Polisanmälningar, Grundskolan, Skolkurator
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Abstract
Today it is common for Swedish compulsory schools to write police reports about incidents caused by
pupils below the age of criminal responsibility.
The purpose of this study was to examine school counselors perspective on police reports in
compulsory schools, in order to describe and understand the role they play in assessing. Another
purpose was to examine whether the school counselors believe that a police report is consistent with
the principle of the best interests of the child and if they believe that a police report affects the child.
The study is based on qualitative semi-structured interviews with eight school counselors in both
municipal and independent schools in Stockholm county. The material from the interviews has been
analyzed using professional theory, labeling theory and selected literature. The result shows that
school counselors see police reports of children as a complex phenomenon and that they have an
ambivalent attitude towards the application. The school counselors’ experience is that police reports
can affect the child both positively and negatively. Positive experiences are described as a child's
unwanted behavior can come to an end. Negative experiences are described as the fact that the policereported child can get a label as an outlier, which in the long run can lead to negative consequences for
the child. Furthermore, the result shows that the principle of the best interests of the child, according
to the school counselors, is that children reach the knowledge goals in school. School counselors does
not seem to have reflected on whether school-related police notifications are consistent with the
principle of the best interests of the child. The majority, however, have a negative attitude towards
police reports towards children in compulsory schools and mean that there are other, better ways to
work with children's unwanted actions. Despite the fact that the school counselors express that police
reports may adversely affect the child, the study shows that they are rarely involved when a decision is
made to report a child to the police.
Through his profession, social workers have an assignment to represent children in vulnerable
situations and should therefore carrier for the best interests of the child. The fact that school
counselors do not participate in the assessment and thus do not represent the child is considered
problematic. It appears that the school counselors look at their function and are loyal to the school
organization rather than to attend to their assignment as social workers. Finally, the result shows that
more knowledge is needed about the role of the school counselor, as well as the phenomenon of police
reports toward children in compulsory schools and what their consequences are for the children.

Keywords
Children, Children's unwanted actions, Police-report, Compulsory school, School counselor
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1. Inledning
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund följt av ett avsnitt om Barnkonventionens
princip om barnets bästa, vilken är central i studien. Därefter följer en problemformulering som leder
fram till en redogörelse av studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras studiens
disposition.

1.1 Bakgrund
Sverige har sedan år 1962 haft en obligatorisk nioårig grundskola (Wahlgren, 2014). Utöver skolans
kunskapsförmedlande uppdrag, har svenska skolor även ett normöverförande, fostrande uppdrag
(ibid.). Det fostrande uppdraget innebär att skolan ska ägna sig åt aktiviteter som bidrar till att forma
barn och ungdomars karaktär och handlande till något som hålls för önskvärt av samhället (Fjellström,
2004). Det preciseras dock inte någonstans på vilket sätt, rent konkret, skolan ska fostra eleverna.
Synen på skolans fostrande uppdrag har förändrats över tid. Likaså samhällets syn på barns önskade
beteenden samt vilka åtgärder som ska vidtas för att korrigera dessa. Länge var det lärares rätt och
plikt att slå vett i landets barn. Barns beteenden stod i centrum för åtgärderna. Det talades om
“olydiga” och “lydiga” barn, “slappa” och “flitiga” barn, barn som var “odågor” och barn som var
“duktiga” (ibid.). Om ett barn inte ansågs ha ett korrekt beteende var skolaga ett tillåtet medel för att
korrigera barnets beteende till så sent som 1958 (Qvarsebo, 2006). Länge fanns ett synsätt om att ett
beteende hos ett barn som avvek från normen var samhällets och familjens ansvar (Vainik, 2017). De
senaste årtiondena har dock den synen förändrats och idag ses barn i allt högre grad som egna aktörer
och ansvarsfulla individer. Vainik (2017) menar att det inom skolor idag finns två olika synsätt vad
gäller barn som begår oönskade handlingar. Den ena är synen på barnet som varandes i behov av
skydd och socialt stöd, barn som lever farligt. Det andra är synen på barnet som en samhällsrisk som
behöver korrigeras, det farliga barnet.
Det pågår idag inom skolans vardagspraktik en tillämpning av polisanmälningar av barn i åldrarna
7-14 år (Estrada, 1999; Vainik, 2017). Skolrelaterade polisanmälningar i grundskolan har ökat sedan
80-talet och är idag ett allmänt känt fenomen (ibid.). En polisanmälan i grundskolan förstås som ett
sätt för skolan att korrigera ett barns oönskade handlingar och således fostra barnet till rättskänsla
(Vainik, 2016a; Vainik 2016b). I Sverige är barn under 15 år är inte straffmyndiga. Detta innebär att
ett barn under straffbarhetsåldern inte får dömas till påföljd (1 kap. 6 § BrB). För barn under 15 år är
det socialnämndens ansvar att utreda den unges sociala situation och besluta om nödvändiga insatser
(Socialstyrelsen, 2012b). I rådande lagstiftning saknas reglering för hur, om eller när en skola ska
polisanmäla ett barn (Vainik, 2017). Rektorerna i Sveriges grundskolor, som är de som gör
polisanmälningar, har således en stor handlingsfrihet inför beslutet att anmäla ett barns oönskade
handlingar till polisen - eller att låta bli (Vainik, 2016b). Skälen för att polisanmäla ett barn i
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grundskolan ser mycket olika ut. Tillämpningen av polisanmälningar av barn i grundskolan förstås
enligt Vainik (2016a) som ett pedagogiskt verktyg för skolan att fostra barnen.
Det saknas lagar och riktlinjer kring tillämpningen av skolrelaterade polisanmälningar.
Justitieombudsmannen, JO, (1998/99) har dock uttalat kritik mot en skola som polisanmält en sjuårig
pojkes våldshandling mot en lärare. JO understryker att barn som begår brott och är under 15 år är ett
ansvar för socialtjänsten - inte för rättsväsendet (JO 1998/99). JO understryker att det i första hand är
upp till skolorna att själva hantera de ordningsproblem som kan uppstå. Skolan bör inte heller använda
en sådan åtgärd som en polisanmälan som en form av sanktion mot barnet (ibid.). Det framgår av
direktivet att en skolrelaterad polisanmälan av ett barn under 12 år sannolikt är ett brott mot principen
om barnets bästa i FN:s konvention om barnets rättigheter (ibid.).
Det är lagstadgat att varje skola i Sverige ska ha en skolkurator (SFS 2010:800). Skolkuratorn, som
vanligtvis är socionom, ska bidra med psykosocialt- och socialt stöd på både individ- grupp- och
samhällsnivå (Akademikerförbundet SSR, 2015). Det beskrivs mer konkret bland annat i form av att
skolkuratorn ska uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever
som visar tecken på psykisk ohälsa (ibid.). I skolans läroplan från år 1969 kan utläsas att skolkuratorn
är skolans ’’sociala expert’’ (Lgr69). Av Sveriges skolkuratorers förenings lista över skolkurativa
uppgifter framgår att kuratorns roll i skolan omfattar såväl att främja enskilda individers delaktighet
och möjlighet att komma till tals, som att initiera och medverka i anmälningar till socialtjänst och polis
(Isaksson, 2016). I praktiken innebär detta att skolkuratorn ansvarar för att upprätta orosanmälningar
och att ha kontakt med och medverka vid möten med elev och socialtjänst eller rättsväsendet. Den
absolut viktigaste uppgiften skolkuratorn handlar om att företräda barnets perspektiv och barnets
behov framför skolans (ibid.).
Skolorganisationen domineras av yrkesgruppen lärare, vilket innebär att socionomen är ensam
representant för sin profession (Isaksson, 2016). Perspektiv, synsätt och förhållningssätt kan
konkurrera mellan de olika yrkesgrupperna som arbetar i skolans organisation. Att som socionom
arbeta i en organisation där den egna professionen inte är den dominerande, ställer stora krav på
autonomi i yrkesrollen och en förmåga att samverka med andra professioner (ibid.).

1.2 Principen om barnets bästa
1989 antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling och trädde i kraft år 1990 (UNICEF, 2017).
Sverige var ett av de första länderna i världen som ratificerade den. FN:s konvention om barnets
rättigheter är ett lagligt bindande dokument som består av 54 artiklar, utformade för att stärka de
mänskliga rättigheterna för världens barn (ibid.).
Principen om barnets bästa, Artikel 3, är en av konventionens fyra grundprinciper. I artikel 3
stadgas att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa
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komma i främsta rummet” (Dane, 2015). Mer precist än så är principen om barnets bästa inte
definierad, vilket innebär att det lämnar ett stort utrymme för hur principen ska tolkas i praktiken.
Tillämpningen av principen om barnets bästa innebär två saker; det första är att utreda vad som är
barnets bästa och det andra är att väga barnets bästa mot andra relevanta intressen. I praktiken betyder
det att en bedömning ska baseras på beprövad erfarenhet, kunskap och forskning. Bedömningen ska
vara individuell och det som anses vara barnets bästa i ett fall kan således inte tolkas till att vara alla
barns bästa (ibid.). Schiratzki (2014) problematiserar just detta och menar att begreppet barnets bästa
inryms av en paradox. Å ena sidan ska det enskilda barnet ses som en individ med egna unika behov
och å andra sidan vara försäkrad en juridisk trygghet där rättsreglerna tillämpas med förutsägbarhet
och likhet inför lagen (ibid.)
Schiratzki (2014) belyser att vilken innebörd begreppet barnets bästa tillskrivs varierar beroende på
barnets kontext och vilka det är som tolkar begreppet. Ett bra exempel på detta är att principen om
barnets bästa tolkats olika när den anpassats efter skollagen (SFS 2010:800) och socialtjänstlagen
(SFS 2001:453) År 2010 kom principen om barnets bästa att bli en del av skollagen (SFS 2010:800). I
propositionen till den nya skollagen motiverar dåvarande regering principens plats i skollagen med att
skolans värdegrund tydligare behöver baseras på de internationella överenskommelserna Sverige har
förbundit sig till gällande mänskliga rättigheter (Prop 2009/10:165).
Principen om barnets bästa blev återfinns även i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialstyrelsen
(2011) har utformat ett stöddokument för tillämpningen av barnets bästa i socialtjänsten, som
framhåller att “Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men ska alltid
beaktas, utredas och redovisas.’’. Dane (2015) tydliggör att principen förs in i olika regelverk med
olika starka skrivningar och således givits olika tyngd inom olika rättsområden. I båda lagarna betonas
principen om barnets bästa som vägledande (SFS 2001:453; SFS 2010:800).

1.3 Problemformulering
Det pågår idag inom skolans vardagspraktik en tillämpning av polisanmälningar av barn under 15 år
och som därmed inte ännu uppnått straffbarhetsåldern (Vainik, 2017). Forskning visar att
tillämpningen av skolrelaterade polisanmälningar pågått sedan 80-talet och är idag ett vanligt
förekommande fenomen (Estrada, 1999; Vainik, 2017; Vainik & Kassman, 2017). Det saknas
reglering för hur, om eller när en skola ska polisanmäla ett barn (Vainik, 2017). Rektor, som är ytterst
ansvarig chef på skolan, är den som vanligtvis upprättar en polisanmälan. Forskning visar att rektorer
har olika sätt att hantera barns oönskade och normöverskridande beteenden och att de använder sig av
olika åtgärder för att korrigera dessa (ibid.).
Sedan 2010 är Barnkonventionens princip om barnets bästa en del av Skollagen och ska följas av
alla anställda inom skolan (SFS 2010:800). JO menar i ett direktiv (1998/97) att en skolrelaterad
polisanmälan mot ett barn under 12 år sannolikt är ett brott mot principen om barnets bästa. I likhet
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med JO ställer vi oss frågande till om en polisanmälan av ett barn kan vara för barnets bästa.
Skolkuratorn, som vanligtvis har en socionomexamen, anses vara skolans sociala expert (Lgr69).
Skolkuratorns främsta uppgift är att möta barnet och barnets behov framför skolans (Isaksson, 2016).
Akademikerförbundet SSR (2015) synliggör att en del av skolkuratorns uppdrag är att företräda barn i
utsatta situationer. Då skolkuratorn har en fot i socionomprofessionen och en fot i skolorganisationen,
anses det intressant att undersöka skolkuratorers syn på och roll vid polisanmälningar av barn i
allmänhet och huruvida dessa av kuratorerna anses vara förenliga med principen om barnets bästa i
synnerhet. Skolkuratorer tycks vara de som ansvarar för att upprätta orosanmälningar i skolorna, men
vad gäller polisanmälningar, fattar rektor beslut. Vi undrar vilken roll skolkuratorn har vid
polisanmälningar och om deras kompetens tillmäts betydelse?
Utifrån det rådande kunskapsläget synliggörs att det finns begränsad kunskap vad gäller
polisanmälningar i grundskolan. Den forskning som finns belyser framförallt rektorers perspektiv. Vi
har uppmärksammat att det finns en kunskapslucka gällande socionomens perspektiv och erfarenheter
i frågan. Det saknas också forskning om hur barnet uppfattar en polisanmälan samt vilka konsekvenser
en polisanmälan kan ge för ett barn. Inom ramen för studien tänker vi att skolkuratorn har viss
kännedom om detta. Vi menar att det rådande kunskapsläget talar för såväl behovet som relevansen för
vår studie.

1.4 Relevans för socialt arbete
Vi anser att ämnet är relevant för socialt arbete av två anledningar. Den första är att skolans fostrande
uppdrag är nära sammanlänkat med det sociala arbetet. Det fostrande uppdraget inbegrips även av
sociala aspekter i form av en oro för, och en plikt att “fånga upp”, de barn som uppfattas som
avvikande från normen. Socialstyrelsen (2016) synliggör att tidigt stöd, till barn och unga som bryter
mot sociala normer och regler, minskar risken för allvarlig problematik eller kriminell karriär senare i
livet. Skolan har därför genom det fostrande uppdraget ett viktigt samhällsansvar att tidigt upptäcka de
barn som ett enligt normen har ett avvikande beteende och erbjuda dessa stöd. Den andra anledningen
är att barn som blir polisanmälda av skolan är en osynliggjord grupp utsatta barn. Studien kan ge en
ökad kunskap och förståelse för denna grupp barn.

1.5 Syfte
Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar i grundskolan.
Vidare avser denna studie att undersöka om skolkuratorerna anser att en polisanmälan är förenlig med
principen om barnets bästa.
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1.6 Frågeställningar
1. Vilken roll har skolkuratorerna vid tillämpningen av en polisanmälan?
2. Anser skolkuratorerna att en polisanmälan påverkar barnet, och isåfall hur?
3. Hur ser skolkuratorerna på polisanmälningar i relation till principen om barnets bästa?

1.7 Studiens disposition
För att göra det tydligt och underlätta läsupplevelsen för läsaren har vi valt att disponera studien enligt
följande. I det inledande kapitlet har vi presenterat en bakgrund till studiens forskningsproblem och en
presentation av principen om barnets bästa. Detta följt av av problemformulering, syfte och
frågeställningar, för att mer specifikt tydliggöra vad som ska undersökas och motiven till studien.
I kapitel två presenteras såväl nationell som internationell forskning som anses ha relevans för
studiens problemområde. I det tredje kapitlet redovisas vårt val av teori. Därefter följer ett kapitel som
redovisar studiens tillvägagångssätt, metodval och angreppssätt, vår förförståelse, urval, praktiskt
genomförande, beskrivning av analysmetod samt forskningsetiska aspekter. Avslutningsvis för vi en
metodkritisk diskussion och redogör för de begreppsdefinitioner som är vanligt förekommande i
studien. Kapitel fem börjar med en presentation av studiens respondenter, följt av studiens resultat.
Resultatet är uppdelat i fyra teman och tio kategorier. I kapitel sex analyseras vår empiri med hjälp av
kapitel två och tre. Det sjunde och avslutande kapitlet inleds med en presentation av studiens
slutsatser. Därefter följer en diskussion som avlutas med att förslag till vidare forsknings presenteras.
Slutligen återfinns studiens referenslista och bilagor.
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2. Kunskapsöversikt
I följande kapitel presenteras en kunskapsöversikt med såväl internationell som nationell forskning,
som anses relevant för studiens forskningsfråga, samt hur vi gick tillväga när vi sökte efter denna.
Syftet med kapitlet är att dels att förmedla en överblick av det aktuella problemområdet över tid, men
också att kunna validera studiens resultatdel i forskning.

2.1 Avgränsningar
Polisanmälningar i svenska grundskolor är ett fenomen som kan förstås i en nationell kontext.
Straffbarhetsålder, skolans fostrande uppdrag, och synen på barns oönskade handlingar ser olika ut i
olika länder. Vi har därför valt att avgränsa de delar av kunskapsöversikten som berör detta till att i
huvudsak belysa hur det ser ut, och har sett ut, i Sverige. Socialt arbete i skolor förekommer däremot
världen över och är inte specifikt för Sverige. Därför kommer den del som berör skolsocialt arbete
även att belysa hur detta arbete ser ut i de nordiska länderna. Denna avgränsning har gjorts för att
dessa länder har många likheter med Sverige.

2.2 Litteratursökning
En litteratursökning syftar till att i ett tidigt skede samla in kunskap inom området och bygger på en
noggrann genomgång av böcker, rapporter och tidskrifter (Bryman, 2011). Vårt insamlande av
kunskap påbörjades tidigt i processen, för att kunna ringa in relevanta områden som vi ansåg berör
forskningsproblemet. Vi upptäckte att flera olika områden berör vår forskningsfråga och att en
fördjupning av dessa skulle komma att bli relevanta för att förstå helheten. Bryman (2011) beskriver
att forskaren efter att ha avgränsat sig till ett fåtal nyckelbegrepp är redo för att göra en elektronisk
sökning i vetenskapliga databaser. Våra nyckelbegrepp avgränsades till Elementary school, School
conselour, Police reports, Social services, Social work och Child. Vi använde främst databasen
socINDEX för att söka efter vetenskapliga artiklar, men en mindre en sökning genomfördes också
i SWEpub. Sökorden, eller nyckelbegreppen, användes i olika kombinationer för att möjliggöra olika
utfall på sökningarna. Isaksson (2016) avhandling om skolkuratorer som vi använt oss av hittades efter
en sökning i databasen Google schollar. Sökningar efter internationell forskning genomfördes också
vid ett flertal tillfällen. Vi hade dock viss problematik med att finna internationell forskning som var
relevant för studiens forskningsfrågor. Vi insåg att studiens problemområde bäst försås i en svensk
kontext, då det är väldigt specifikt och avgränsat. Sökningarna i databaserna resulterade trots
problematik i att viss relevant internationell forskning påträffades. Då vår studie i likhet med Vainiks
(2017) avhandling, undersöker polisanmälningar i grundskolan, ansågs det relevant att göra en
noggrann genomgång av de referenser som använts där. Slutligen kan sägas att både vetenskapliga
artiklar, avhandlingar och böcker ligger till grund för den kunskapsöversikt som presenteras nedan.
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2.3 Skolans fostrande uppdrag
Redan under 1800-talet ställdes det krav på att ordna en statlig och enhetlig skola gemensam för alla
samhällsklasser (Wahlgren, 2014). Först efter andra världskriget kom visionen om denna enhetliga
och demokratiska skola att på riktigt diskuteras. Ett flertal statliga utredningar tillsammans med
försöksverksamhet pågick under 1940- och 1950-talet. Det tidiga parallellskolesystemet, som
innefattades av olika typer av skolformer och uppdelningar, skulle under 1960-talet komma att smältas
samman till en enhetlig skola (Qvarsebo, 2006). År 1962 fattade Sveriges riksdag beslut om att en
nioårig obligatorisk grundskola skulle införas. Detta beslut kom att benämnas som skolplikt och
återfinns idag i Skollagen (SFS 2010:800).
Skolan har idag både ett kunskapsförmedlande och ett normöverförande uppdrag (Wahlgren,
2014). Under 1940-talet kom skolans fostrande uppdrag att utgöra en central del i utbildningen och
utgjorde en hörnsten i samhällsbyggandet. Det fostrande uppdraget hade gått från att handla om att
bygga sunda kroppar och stärka fysiska yttre förmågor till att handla om att fostra barnen till
demokrati, självständighet och frihet. Wahlgren (2014) beskriver två återkommande föreställningar
som kommit att forma det fostrande uppdraget. Den första föreställningen handlar om att skolan ska
ses som ett samhälle i miniatyr. Den andra föreställningen handlar om att skolan ska vara en
brottsförebyggande arena genom det fostrande uppdraget (ibid.). Idag kan det fostrande uppdraget
förstås genom hur det definieras i skollagens 1 kap § 2 ’’Utbildningen skall ge eleverna kunskaper
och färdigheter, i samband med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar’’. I Grundskolans läroplan, en förordning upprättad av
regeringen, beskrivs skolans uppdrag och skolans värdegrund: ’’Utbildning och fostran är i djupare
mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper –
från en generation till nästa’’ (Lgr11). Fjellström (2004) menar att skolan ofta ses som en plattform för
kollektiv fostran och en tillväxtzon för barn att växa och utvecklas i. De normer som ligger till grund
för den offentliga fostran av barn kan härledas till dokument så som vår regeringsform, FN:s
konvention om barnets rättigheter och Barnkonventionen. Skolan ska spegla samhällets normer och
fostra barn. Samhällets normer inrymmer dock en rad olika värderingar, kulturmönster, attityder och
uppfattningar, vilket gör det fostrande uppdraget komplext. Fjellström (2004) synliggör dock att
skolans styrdokument inte tydliggör vad fostran ska resultera i och att det finns en vaghet i
styrdokumentens utformning som är problematisk för de personer som arbetar i skolan och således ska
genomföra de fostrande uppdraget (ibid.).
Hur skolan rent praktiskt genomför det fostrande uppdraget har sett olika ut över tid. Fram till år
1958 var kroppslig bestraffning så kallad skolaga tillåten som disciplinär åtgärd i skolan (Qvarsebo,
2006). Vainik (2017) ger exempel på disciplinära åtgärder har kommit att ta plats i skolan idag;
skriftlig varning, utvisning från klassrum, kvarsittning, avstängning från skolan eller att
undervisningen av en elev förflyttas till annan skolverksamhet. Vainik (2016a) synliggör att ett allt
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vanligare fenomen i skolvärlden är att skola, genom rektor, polisanmäler ett barn i grundskolan.
Polisanmälningarna kan förstås som ett pedagogiskt verktyg till att fostra barnen till rättskänsla (ibid.).

2.4 Polisanmälningar i grundskolan
Fenomenet polisanmälningar i svenska grundskolor är ett relativt outforskat fält. Det finns två svenska
avhandlingar som behandlar ämnet; Anne-Lie Vainiks avhandling “Polisanmälningar i grundskolan”
från 2017 och Filipe Estradas avhandling “Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem - Utveckling,
uppmärksamhet och reaktion” från 1999.
Estrada (1999) ägnar en delstudie i avhandlingen till att undersöka utvecklingen av skolvåldet i
svenska skolor rörande barn under 15 år, samt hur skolorna har reagerat på våldet. Estrada (1999)
konstaterar att det fram till i början av 80-talet var ovanligt med polisanmälningar i skolan. Under 90talet konstateras att det sker en förändring då antalet skolrelaterade polisanmälningar ökar kraftigt,
samtidigt som skolvåldet inte ökar på motsvarande sätt. Utifrån detta dras en slutsats att det är skolans
syn på barns oönskade beteenden samt på vilka sätt dessa ska bemötas och korrigeras som förändrats
(ibid.).
I avhandlingen “Polisanmälningar i grundskolan” belyser även Vainik (2017) att skolrelaterade
polisanmälningar avseende barn under 15 år har ökat de senaste åren. Barn under 15 år har ännu inte
uppnått straffbarhetsåldern i Sverige och kan således inte dömas till någon påföljd - om det skulle visa
sig att barnet har begått det brott den misstänks för. De vanligast förekommande brottsrubriceringarna
i de skolrelaterade polisanmälningarna rör misshandel, olaga hot, ofredanden och förolämpningar.
Vainik (2017) har framförallt studerat polisanmälningar mellan perioden 2000-2010. Sedan 2010
saknas siffror över förekomsten av polisanmälningar i grundskolan. Det går därför inte att uttala sig
om utvecklingen ökat, minskat eller avstannat. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för visserligen
statistik över brott begådda av barn under 15 år, men det går inte att på ett enkelt sätt sortera ut vilka
av dessa som begåtts inom skolans område.
Vi kan konstatera att det i skolans vardagspraktik pågår en en tillämpning av polisanmälningar av
barn under 15 år. Detta pågår trots att det i såväl skollagstiftning, med tillhörande propositioner, som
läroplaner saknas direktiv för hur, om eller när dessa polisanmälningar av barn ska tillämpas (Vainik,
2017). Rektorer i grundskolan har en stor handlingsfrihet inför beslutet om att polisanmäla ett barn,
vilket delvis kan förstås utifrån avsaknaden av riktlinjer (ibid.). En annan faktor som tycks påverka i
vilken utsträckning polisanmälningar tillämpas är vilken typ av skola ett barn går i (Vainik &
Kassman, 2017). Resursskolor eller resursenheter, det vill säga skolor som beviljats barnet via
socialtjänsten, är de som gjort flest polisanmälningar i de kommuner som Vainik och Kassman (2017)
undersökt under perioden 2000-2010. Studien visar också att skolor som uppvisar lågt meritvärde gör
fler polisanmälningar än skolor med högre meritvärde (ibid.).
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Vainik (2017) synliggör att de motiv rektorerna uppger för att polisanmäla barn skiljer sig åt. Motiven
som urskiljs är att en polisanmälan i grundskolan ska fungera antingen brottsförebyggande eller socialt
engagerade för barnet. Att en polisanmälan fungerar brottsförebyggande motivera av rektorerna som
både allmänpreventiva och individpreventiva åtgärder. Allmänpreventiva i form av att en
polisanmälan sänder signaler till barnet och dess omgivning att ett brott i samhället även är ett brott i
skolan. Individpreventiva i form av att konsekvenser kommer av oönskade handlingar och att det
därför “ska svida lite’’ för barnet, så att handlingen på det sättet inte upprepas. Rektorerna uppger
också enligt Vainik (2017) att en polisanmälan kan fungera socialt engagerande för barnet. Här
beskrivs en polisanmälan markera allvarlighetsgraden av barnets handlingar för både vårdnadshavare
och socialtjänst. Att polisanmäla mobbning, visar enligt rektorerna att skolan tar den som utsatts på
allvar. Det markerar också för den som utsatt och dennes föräldrar att handlingen var oacceptabel,
vilket förhoppningsvis kan leda till att beteendet inte upprepas (ibid.). Vainik (2016a) belyser dock att
markeringen mot socialtjänsten sällan får den effekt som rektorerna önskat. Även Östberg (2010)
menar att de polisanmälningar som kommer via polisen till socialtjänsten utreds allra minst.
Vainik (2016b) beskriver att det går att urskilja två samtidigt existerande synsätt på barns oönskade
handlingar och på barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Det ena handlar om att barn kan vara i
behov av skydd och och stöd, medan det andra handlar om att barnet ses som riskfyllt eller farligt och
av beteendet behöver korrigeras. När ett barn polisanmäls händer det, enligt Vainik (2016a), något
med barnet- det går från att vara ett barn med problembeteende till en misstänkt brottsling. På så vis
konstrueras bilden av barnet på nytt och barnet ses som ett farligt barn snarare än ett barn som lever
farligt (ibid). Detta belyses även av Neal Hazel, professor i kriminologi och straffrätt vid universitetet
i Salford, som gjort en internationell kunskapsöversikt om ungdomsbrottslighet. Hazel (2008) menar i
likhet med Vainik (2016a) att hur ett barn beskrivs påverkar vilken typ av påföljd eller insats barnet
kommer att få.
Hazel (2008) förklarar i sin studie att i de fall barn beskrivs som “unga brottslingar” betonas att barnet
är just ungt och är i behov av skydd och stöd medan i de fall barn beskrivs som “förbrytare” betonar
att barnet ska hållas ansvarigt och straffas (ibid.).
Skolan har ett fostrande uppdrag som också omsluts av det dubbla synsättet på barn som i behov av
stöd eller korrektion (Vainik, 2017). Polisanmälningarna som sker i den lokala skolpraktiken kan
således förstås som ett socialt- eller ett korrigerande pedagogiskt verktyg i skolan. Det pedagogiska
verktyget används för att balansera de dubbla synsätt som finns kring barns oönskade handlingar
(ibid.).

2.5 Skolkuratorns roll
Det finns relativt lite forskning kring socialt arbete i den svenska skolan (Dellgran & Höjer 2003;
Backlund 2007; Isaksson, 2016). Backlund (2007) menar att skolkuratorns roll i skolan i princip var
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outforskad fram till år 2007. Det senaste årtiondet har dock två avhandlingar om skolkuratorn som en
av skolvärldens aktörer publicerats; Åsa Backlunds avhandling från 2007 ”Elevvård i grundskolan –
Resurser, organisering och praktik” samt Cristine Isakssons avhandling från 2016 ”Den kritiska
gästen. En professionsstudie om skolkuratorer”.
Skolkuratorns uppdrag är idag en lagstadgad del av elevhälsan i den svenska skolan, men så har det
inte alltid sett ut. Sedan år 1944 har kommuner i Sverige haft en skyldighet att tillgodose skolor med
skolhälsovård för alla elever (Isaksson, 2016). Hur skolhälsovården skall vara utformad har dock varit
upp till varje kommun att organisera; det har inte varit skolans skyldighet att anställa just
skolkuratorer. Under 50-talet ökade intresset för skolkuratorerna och i slutet av samma årtionde
föreslogs att kuratorsverksamheten skulle permanentas med hel- och halvtidstjänster, för personer med
socionomexamen eller jämförbar utbildning (Backlund, 2007).
År 1961 var ett viktigt år för kuratoryrkets professionalisering (Isaksson, 2016). Samma år bildades
yrkesförbundet Sveriges skolkuratorers förening. I 1969 års läroplan (Lgr 69) fastslås att kuratorn är
skolans ”sociala expert”, i och med den kunskap i det akademiska ämnet socialt arbete, som kuratorn
besitter. På 60- och 70-talen expanderade den skolkurativa verksamheten, vilket Backlund (2007)
menar delvis kan tolkas som att kuratorerna erbjöd ett sätt för skolan att och lärarna att hantera ökade
disciplinproblem bland barn och ungdomar. Skolkuratorernas roll som samordnare och kontaktlänk
mellan den sociala barnavården och skolan kom att betonas och med detta skapades en organisatorisk
länk mellan de sociala myndigheterna och skolan (Backlund, 2007).
I handböcker och riktlinjer från 80-talet beskrivs skolkuratorns som en länk mellan socialtjänst och
skola, där skolkuratorns roll i socialtjänstens förebyggande arbete betonas (Grundberg, Rask &
Strandell 1985; Åstedt 1987). Det skolkurativa uppdraget har länge varit vagt formulerat från statens
sida (Isaksson, 2016). I propositionen Hälsa Lärande och Trygghet (Prop. 2001/02:14 s.32), anges
dock att att kompetens i socialt arbete innebär att “Utifrån en helhetssyn på individen och dess
svårigheter att analysera, förstå och arbeta med sociala processer och problem på individ-, grupp- och
organisationsnivå”. Akademikerförbundet SSR (2015) menar att skolkuratorn behöver kunskaper
inom såväl beteende- och samhällskunskap, psykologi, sociologi och juridik och beskriver därför att
en socionomutbildning anses som en lämplig utbildning.
I och med inrättandet av den nya skollagen (2010:800) stärktes den skolkurativa yrkesrollen i form
av att elevhälsans specifika insatser och yrkesgrupper som formulerades i lagtext:
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling
mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska
insatser kan tillgodoses (2010:800, 2 kap § 25).
Skolkuratorns ansvarsområde och arbetsuppgifter är vagt formulerade i förarbeten och lagar. I
Sveriges skolkuratorers förenings lista över skolkuratorers arbetsuppgifter samt i
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Akademikerförbundet SSRs policy för skolkuratorer är arbetsuppgifterna mer konkret formulerade.
Skolkuratorn ska bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på såväl individ- som grupp-,
organisations- och samhällsnivå (Akademikerförbundet SSR, 2015). I arbetet med elever på
individnivå ingår att genomföra yrkesmässiga samtal, som stöd-, -rådgivande-, och motivationssamtal
med elever och främja elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals (Sveriges skolkuratorers
förening, 2016). Skolkuratorn ska även arbeta med elevgrupper vid akuta behov eller i förebyggande
syfte. Vidare ska skolkuratorn på organisatorisk nivå finnas tillgängliga för handledning av
skolpersonal samt bidra till kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området.
Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsoteam, där denne står för skolans psykosociala insatser.
Slutligen ska skolkuratorn initiera och medverka med verksamheter och myndigheter utanför skolan
vars målgrupp också är barn och unga, exempelvis socialtjänst, polis, psykiatri och
ungdomsmottagning (ibid.). Isaksson (2016) menar att skolkuratorns viktigaste uppgift är att möta
barnet och barnets behov och att företräda deras perspektiv framför skolans.

2.6 Skolsocialt arbete i ett internationellt perspektiv
Även internationellt finns relativt lite forskning om skolsocialt arbete (Backlund, 2007).
I analogin ”School social work worldwide” beskriver Huxtable & Blyth (2002) att utvecklingen av
det skolsociala arbetet världen över har en tydlig koppling till införandet av obligatorisk skolgång. Att
barn från hem utan utbildningstradition och från socialt utsatta miljöer började gå i skolan, innebar ett
ökat behov av någon form av kontroll av elever som inte kom till skolan, eller som avvek från skolans
normer. De första socialarbetarna i skolan hade som uppgift att se till att dessa eleverna infann sig i
skolan samt att de gavs verktyg att tillgodogöra sig utbilningen (ibid.).
Tillgången till socialarbetare i skolan, samt vilken funktion dessa har, varierar stort såväl mellan
som inom olika länder (Backlund, 2007). Rådande social- och utbildningspolitiska ideologier, landets
kultur samt socialarbetarprofessionens auktoriet i olika länder påverkar utformningen av det
skolkurativa arbetet (Huxtable & Blyth, 2002). Ett gemensamt drag i det skolkurativa arbetet världen
över är att det individinriktade arbetet är dominerande. En annan likhet är att socialarbetarna ser sig
själva som företrädare, ”advokater”, för eleverna (ibid.).
I Norden har det skolkurativa arbetet liknande utformning, där socialarbetarens huvudsakliga
uppgift är att stödja elever som lever under utsatta sociala omständigheter, men även att fungera som
en konflikthanterare elever emellan eller mellan lärare och elev (Anderson m.fl. 2002).
Liksom i Sverige, ingår norska socialarbetare som verkar i skolan i tvärprofessionella team där
psykologer, specialpedagoger och socialarbetare tillsammans ska ge service till skolor och elever
(Backlund, 2007). På Island har socialt utbildade pedagoger, framförallt inriktade på pedagogiska
problem, med titeln ”rådgivare” verkat i skolan under en längre tid, medan socialarbetare i skolan är
en relativt ny företeelse.
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I Finland är det sedan 2003 lagstadgat att kommunerna ska förse landets skolor med skolkuratorer
(Sipälä-Lähdekorpi, 2004). Vad som utmärker Finland och Danmark gentemot de övriga nordiska
länderna är att skolkuratorerna är kommunalt anställda under antingen skol- eller socialförvaltningen
och är därmed inte direkt underställda rektorerna på de enskilda skolorna (Backlund, 2007).
Trots att detta skulle kunna tänkas vara positivt i det avseendet att det finns många fördelar med att
vara anställd i en organisation där socionomen är den huvudsakliga professionen, lyfter SipäläLähdekorpi (2004) att skolkuratorer i Finland upplever sin situation som problematisk. Finska
socialarbetare har en dubbel funktion där de dels förväntas tillgodose elevernas behov, och dels andra
intressegruppers önskemål. Den huvudsakliga uppgiften finska skolkuratorer har är att hantera elevers
oönskade beteenden och skolfrånvaro.

2.7 Skolkuratorn - en yrkesgrupp i minoritet
Likt många andra välfärdsprofessioner är socionomer organisationsberoende (Isaksson, 2016).
Yrkesrollen formas således inte bara av socionomutbildningen och kompetens, utan även av den
organisation där den professionelle arbetar och det uppdrag man där uppbär (ibid.).
Socialtjänsten är den helt dominerande arbetsgivaren för socionomer (Lundström & Sunesson,
2006). Även socionomprofessionen och socialt arbete som kunskapsområde har en stark koppling till
socialtjänsten (Isaksson, 2016). Detta avspeglas i såväl forskning i ämnet socialt arbete som i
kursplanerna på socionomprogrammet (Dellgran & Höjer, 2000, 2003, 2011, 2012).
Socionomer arbetar också i andra organisationer – utanför socialtjänsten. Lundström och Sunesson
(2006) menar att det som förenar organisationer i vilka socionomer verkar är att det oftast är
människobehandlande organisationer, dvs sådana som har till uppgift att bedöma och sortera
människor och att på olika sätt påverka dem, deras beteenden och livsförhållanden.
Skolkuratorer är en grupp som verkar inom en, för socionomer, främmande arena, dominerad av
lärarprofessionen och en pedagogiskt präglad skollogik (Isaksson, 2016). Skolkuratorn är ofta den
enda socionomen i en verksamhet som har till uppgift att utbilda och fostra elever och där lärare utgör
den största yrkesgruppen. Socionomer som arbetar inom socialtjänsten har mer tydligt definierade
arbetsuppgifter och behöver i mindre utsträckning ta hänsyn till andra yrkesgrupper i sitt
yrkesutövande. Skolkuratorn ges därmed en annan roll än om denne skulle ha arbetat inom
socialtjänsten; dels genom att den huvudsakliga arbetsuppgiften inte är att arbeta med
myndighetsutövning, dels för att socionomprofessionen är i minoritet till den dominerande
lärarprofessionen. Isaksson (2016) menar att en socionom som arbetar i en organisation som
domineras av en annan profession ställer stora krav på självständighet i yrkesrollen och praktisk
erfarenhet av socialt arbete, men även en förmåga att samverka med andra professionella aktörer som
man kan komma i kontakt med inom organisationen (ibid.). Det framkommer i Backlunds (2007)
studie att skolkuratorer har svag autonomi och att de tycks ha en låg legimitet i förhållande till andra
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yrkesgrupper i skolan. Den huvudsakliga uppgiften för skolkuratorer, ihop med individuella samtal, är
att fungera som en länk mellan skola och socialtjänst (ibid.). Isaksson (2016) menar att skolkuratorns
psykosociala perspektiv är både en tillgång och ett komplement för skolverksamheten, medan det för
skolkuratorn kan bli ett utanförskap att vara ensam om det perspektiv, synsätt och förhållningssätt som
denne tillgodosett sig under socionomutbildningen. Isaksson (2016) lyfter även i sin studie att
yrkesgrupper som är i en minoritet i skolorganisationer i större utsträckning är tvungna att stå upp för
sina visioner och värderingar.
Skolkuratorns uppgift är att se till och möta barnet och barnets behov framför skolans (Isaksson,
2016). Att samtidigt behöva hjälpa både lärare och rektorer, som inte alltid har full insyn i och
förståelse för skolkuratorns roll kan upplevas som problematiskt (Isaksson, 2016). Skolkuratorns chef
inom skolorganisationen är vanligtvis rektor och är alltid underställd rektors beslut i elevärenden. Hur
rektors ledarskap är utformat påverkar skolkuratorernas handlingsutrymme i form av att “rektors
agerande kan försvåra att få genomslag för ett psykosocialt synsätt och det skolkurativa arbetets
legitimitet kan till följd av detta bli lågt”. Även lärarna i skolan har inverkan på skolkuratorers
yrkesutövning. Exempelvis kan lärare och kurator ha olika, konkurrerande uppfattningar som rör
elevens behov, lämpliga insatser och förväntade resultat (Isaksson, 2016).
Isaksson (2016) lyfter dock att skolkuratorer generellt framhåller att man inom det
tvärprofessionella samarbetet elevhälsan däremot litar på och respekterar varandras kunskaper.
Elevhälsan verkar fungera som en positiv motkraft till den dominerande pedagogiskt präglade
skollogiken (ibid.).
Sammanfattningsvis finns det olika uppfattningar om vad det skolkurativa uppdraget ska syfta till,
där lagstiftaren, kuratorerna själva, lärare och rektorer inte tycks vara överens
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3. Teori
Teorier utgör en en abstrakt förenkling av verkligheten och är behjälpliga för att förklara och förstå ett
fenomen eller en företeelse (Blom & Morén, 2015). Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers
perspektiv på polisanmälningar i grundskolan. Vidare syftar studien till att undersöka om en
polisanmälan, enligt skolkuratorerna, är förenliga med principen om barnets bästa. I studiens
kunskapsöversikt tydliggörs att skolkuratorns viktigaste uppgift är att företräda barnets perspektiv före
skolans (Isaksson, 2016). Vidare problematiseras socionomens roll och uppdrag i skolan (ibid.). I
kunskapsöversikten redogörs också för att fenomenet kan kopplas till skolans fostrande uppdrag som
förstås hänga ihop med synen på barns oönskade handlingar (Vainik, 2017). Professionsteorin hjälper
oss att zooma ut och se på skolkuratorernas roll som socionomer i skolan. Stämplingsteori är
behjälplig genom att tydliggöra det sociala perspektivet som socionomen har på fenomenet. Vi har valt
att presentera två teorier som anses vara av stor relevans för såväl syftet, forskning samt resultat.

3.1 Professionsteori
Thomas Brante (2009) belyser att professionsforskning har kommit att bedrivas i två spår. Det ena
syftar till att identifiera och definiera vad en profession är, genom att försöka hitta gemensamma drag
och sätta upp kriterier för att kunna identifiera vilka yrkeskategorier som kan sägas vara en profession.
Det andra spåret har snarare kommit att undersöka vilken plats och funktion professionerna har i
samhället (ibid.). Brante (2009) definierar begreppet profession som yrken som baserar sin verksamhet
på vetenskaplig forskning. Den abstrakta teoretiska kunskapen ligger till grund för en viss
yrkesutövning i praktiken (ibid.). Det finns två olika synsätt på begreppet profession, dessa är det
essentialistiska och det processuella (Blom & Morén, 2015).
Det essentialistiska synsättet har sin grund i strukturfunktionalistisk professionsteori som användes
frekvent under 60-talet (Blom & Morén, 2015). Enligt Brante (2009) kom Talcott Parson och hans
efterföljare att utveckla det strukturfunktionalistiska “paradigmet’’ inom professionsforskning. Den
strukturfunktonalitiska teorin syftar till att se professionens funktion. En bild av professionens
medlemmar som autonoma och verkande för samhällets och medborgarnas bästa tar form genom det
funktionalistiska synsättet (ibid.). Parson definierar en profession genom att betona formell utbildning,
demonstrerbar skicklighet att tillämpa denna och institutionella mekanismer som garanterar
kompetensen används på ett socialt och ansvarsfullt sätt. Grunden i det essentialistiska synsättet
handlar om professioner går att avgränsa och beskrivas med hjälp av egenskaper eller attribut (ibid.).
Definitionen av begreppet profession avgränsas således med hjälp av uppställda kriterier (Blom &
Morén, 2015). Blom och Morén hävdar, utifrån det essentialistiska synsättet, att gruppen socionomer
sedan 1980 har uppfyllt kriterierna för den angivna definitionen. Både Brante (2009) och Blom och
Morén (2015) belyser att den strukturfunktioalistiska professionsteorin kommit att kritiseras för dess
värdekonsensus. Antagandet om att professioner verkar utan egenintresse, för samhället och
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medborgarnas bästa ifrågasätts och kritik riktas mot att definitionen av en profession är för vagt
formulerad (Brante, 2009; Blom & Morén, 2015).
Det processuella synsättet på begreppet profession förstås som sprunget ur den nyweberianska
professionsteorin (Blom & Morén, 2015). Det förstås som det andra “paradigmet’’ i
professionsforskningen och belyser en annan sida av begreppet profession. Utifrån det processuella
perspektivet ligger fokus på den process som olika yrkesgrupper strävar efter samhällets erkännande
för att utföra vissa arbetsuppgifter. Det finns enligt den nyweberianska professionsteorin inslag av
makt och inflytande över arbetsvillkor och befogenheter för professionens medlemmar (ibid.).
Begreppet jurisdiktion är relevant inom professionsteorin (Abbott, 1988). Jurisdiktionen beskriver den
konkurrens som finns mellan olika yrkesgrupper och ger makt och befogenheter för en profession.
Sociologen Max Weber menar att samhället utvecklas och drivs av den maktordning som råder (Blom
& Morén, 2015). Den nywebrianska professionsteorin syftar således till att kontrollera och stänga ute
andra yrkesgrupper genom att hävda ett kunskapsmonopol. Brante (2009) beskriver termen stängning
“Denna strategi, som Weber kallade för att ta patent på ett yrke, förekommer idag inom praktiskt taget
alla branscher’’ (s. 20). Definitionen av begreppet profession, enligt den nyweberianska
professionsteorin, handlar således om att kontrollera ett yrke och hävda kunskaps- och yrkesmonopol
(Brante, 2009).
Enligt Blom och Morén (2015) kan begreppet profession förstås både ur ett konsensusperspektiv
och ett konfliktperspektiv i synen för vad en profession är. Den strukturfunktionalistiska
professionsteorin hävdar att begreppet profession handlar om den funktion som yrkesgruppen fyller i
samhället medan den nyweberianska synen på begreppet handlar om den makt som yrkesgruppen
tillskrivs (ibid.). Blom och Morén (2015) menar att oavsett ett konsensus- eller konfliktperspektiv så
tycks kärnan i professionsbegreppet vara en tillägnelse av teoretisk kunskapsbas baserad i vetenskap
samt praktisk omsättning av den teoretiska kunskapen.
Dellgran (2016) belyser att diskussionen om vilka kriterier som finns för att en yrkesgrupp ska få
kallas just en profession på senare år kommit att diskuteras på nytt. Särskilt tre egenskaper har kommit
att betonas. För det första handlar det om att en yrkesgrupp utför tjänster på vetenskapligt grundade
kunskaper. För det andra så ska yrkesgruppen ha monopol och legal ensamrätt för att få utföra
specifika arbetsuppgifter. Det andra kriteriet omsluts av begreppet jurisdiktion innebär att området är
skyddat av till exempel en legitimation. Det tredje kriteriet syftar till yrkesgruppers expertis och
exklusiva förmåga att tillämpa viss generell och abstrakt kunskap (Dellgran, 2016).
Professionsbegreppet är ständigt under utveckling (Blom & Morén, 2015). Sedan 1990-talet har
begreppet allt mer har kommit att förknippas med den organisation som kontrollerar
professionsutövningen. Professioner har allt mindre autonomi i sitt arbete och tvingas underkasta sig
byråkratisk kontroll detta medför att begreppet organisationsprofessionalism tillkommit
professionsforskningen (ibid.). Organisationsprofessionalism bygger på hierarkiska strukturer för
auktoritet och beslutsfattande. Inom socialt arbete kan vi förstå socialarbetarens handlingsutrymme
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som minskade i takt med att organisationens, exempelvis socialtjänstens, kontroll för arbetet stiger
(ibid.). Blom och Morén (2015) poängterar att professionsteori utgör en viktig del i förståelsen av
villkoren för att bedriva socialt arbete. Professionsteorin synliggör att uppdraget för socialt arbete inte
bara kommer ifrån den enskilda organisationen som socionomen är anställd i och de lagar och regler
som omsluter organisationen - det är också ett samhälleligt uppdrag där socionomen ska företräda och
bistå utsatta människor. Uppgiften är mångsidig och måste därför grunda sig på vetenskaplig kunskap,
beprövad erfarenhet och etiska regler. Detta kan sedan resultera i att socialarbetarens lojalitet till den
egna organisationen sätts på prov (ibid.).
Socialt arbete har i Sverige växt fram som en del av den offentliga kommunala förvaltningen
(ibid.). Uppdraget har handlat om att både hjälpa och kontrollera utsatta människor på olika arenor.
Detta har medfört socionomer allt mer har formats efter den yrkesfunktion och yrkesroll hon har. Hon
har gått in i rollen som socialsekreterare, kurator eller behandlingsassistent snarare än rollen som
socionom. Professionsteorin markerar att socionomen ytterst är i samhällets och allmänhetens tjänst
(ibid.).
Syftet med vår studie har varit att undersöka skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar i
grundskolan. Skolkuratorer har vanligtvis en socionomexamen och tillhör professionen socionom.
Med hjälp av professionsteorin kan vi synliggöra socionomens uppdrag i skolan och analysera
skolkuratorernas perspektiv. Blom & Morén (2015) menar att socionomen allt mer formas efter dess
yrkesroll snarare än rollen som socionom. Vi vill med våra professionsteoretiska glasögon se och
förstå skolkuratorns perspektiv. Vi vill också genom vårt teorival markera att socionomens uppdrag i
allra högsta grad handlar om att företräda utsatta grupper i samhället. Vårt syfte är också att undersöka
om skolkuratorerna anser att en polisanmälan är förenlig med principen om barnets bästa. Det finns i
syftet ett underliggande antagande om att socionomens uppdrag handlar om att verka i barnets
intresse. Vi ämnar att genom professionsteorin kunna öka vår förståelse för skolkuratorns perspektiv
och genom analysen och problematisera att skolkuratorn formas efter dess yrkesfunktion snarare än
dess roll som socionom.

3.2 Stämplingsteori
Sociologer har länge studerat varför vissa beteenden blir avvikande och hur begreppen normalitet och
avvikelse används. Anthony Giddens & Philip Sutton (2014) menar att det inom avvikandets sociologi
finns flera olika, men ingen dominerande, teori för att förklara ett avvikande beteende. I det moderna
samhället finns vissa bestämda regler och normer som upprätthålls av samhällets medborgare. När en
medborgare bryter mot en av samhällets normer kan det förstås som ett avvikande beteende (Giddens
& Sutton, 2014). Sociala normer upprätthålls genom positiva och negativa sanktioner. De positiva
sanktionerna belönar de normkorrekta beteendet, medan de negativa bestraffar det avvikande
beteendet. Det finns även formella och informella sanktioner som verkar för att upprätthålla
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samhällets normer, där de informella sanktionerna exempelvis kan vara kommentarer, blickar eller
tillsägelser. Formella sanktioner är istället en typ av sanktioner som utfärdas av en specifik grupp,
exempelvis en myndighet eller en instans. Ett exempel på en formell sanktion är en lag; den fastställs
av regeringen och kan sedan användas mot människor som inte fogar sig (ibid.).
Interaktionistiska teorier, såsom stämplingsteorin, bygger på en tanke om att kriminellt eller
avvikande beteende är socialt konstruerat. Enligt Giddens & Sutton (2014) har en av de viktigaste
interaktionistiska synsätten varit stämplingsperspektivet. Stämplingsteoretiker tolkar det avvikande
beteendet som en produkt av interaktionen mellan avvikare och icke-avvikare och hävdar att vi
behöver ta reda på varför vissa människor kommit att stämplas som avvikare för att förstå avvikandets
natur. Stämplingsteorin bygger på en grundtanke om att människan som avviker från samhällets
normer genom sitt beteende också kommer att identifiera sig som “avvikare’’ som ett svar på
samhällets avståndstagande. Stämplingsprocessen ger uttryck för samhällets maktstrukturer där vissa
normer är beroende av en kontext och där avvikandet ofta definieras av den grupp som är högre upp i
maktstrukturen, exempelvis av de rika för de fattiga eller av män för kvinnor (Giddens & Sutton,
2014).
Sociala handlingar kan vara detsamma men tolkas olika och ges olika innebörder beroende på
exempelvis vilket land eller område du bor i. Ett exempel är barn som går in i andra människors
trädgårdar och stjäl frukt. I ett välbärgat område kan lärare, föräldrar och polis uppfatta sådana
handlingar som oskyldiga upptåg som hör till barndomen, medan de i ett fattigare område kan
betraktas som tecken på kriminella tendenser. Handlingarna i de båda fallen är desamma, men de ges
olika innebörder (ibid.).
Giddens och Sutton (2014) belyser hur de två begreppen stigma och stämpling hänger ihop “När ett
barn väl har stämplats som en potentiell brottsling blir han eller hon stigmatiserad och löper stor risk
att uppfattas som opålitlig’’ (s. 213). På så vis konstrueras barnets identitet och stigmatiseras av
barnets omgivning. Howard Becker, en av de första stämplingsteoretikerna, hävdade att avvikande
identiteter skapas just genom stämplingsprocesser där människan och samhället utgör en tydlig
uppdelning mellan vad som är “normalt’’ och vad som är “avvikande’’(1963, refererad i Giddens &
Sutton, 2014). Becker menar att det avvikande beteendet i sig inte är den avgörande faktorn för att
identiteten skapas utan att det är reaktionen som väcks av en grupp eller samhället som det avvikande
beteendet betecknas som just “avvikande’’. Edwin Lemert, en annan stämplingsteoretiker, myntade
termerna primär- och sekundär avvikelse. Termen primär avvikelse beskriver de första
överträdelseehandlingarna som ofta kan ses genom fingrarna med och tolereras i sitt sammanhang
(1972, refererad i Giddens & Sutton, 2014). Den primära avvikelsen blir enligt Lemert bara en
marginell del av personens självidentitet då den inte uppmärksammas eller reageras starkt på och
avvikelsen i sig blir således normaliserad. Begreppet sekundär avvikelse syftar till att beskriva hur
individerna själva kommit att acceptera stämpeln som avvikare. Där stämpeln förstås som en slags
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statusindikation och en central del av personens självidentitet som leder till att det avvikande
beteendet fortsätter att upprepas och till och med förstärks (Giddens & Sutton, 2014).
Med studien undersöker vi skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar i grundskolan. Ett
antagande om att socionomen i skolan ska verka i barnets bästa underbygger vår studie. Den abduktiva
pendlingen mellan empirin och stämplingsteorin menar vi att vi har genomfört under studiens gång.
Vårt resultat syftar till att öka förståelsen för innebörden av fenomenet polisanmälningar i
grundskolan. Ur socionomens perspektiv vill vi belysa hur en polisanmälan kan få konsekvenser för
barnet. Teorin är behjälplig vad gäller att förstå hur normer och beteenden konstrueras av samhället
och hur olika perspektiv att se på ett och samma fenomen, kan få olika påföljder. Delar av resultatet
har visat att ett barns självbild kan påverkas av en polisanmälan, vilket begrepp taget ur
stämplingsteorin kan hjälpa oss att förstå.
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4. Metod
I metodkapitlet redogörs de metodologiska val som gjorts i studien. Inledningsvis presenteras studiens
forskningsansats, angreppssätt samt vilken metod vi använt oss av för att samla in empiri. Vidare
presenteras studiens urval, förförståelse och vilka forskningsetiska överväganden som studien beaktat.
Detta följs av två avsnitt där vi redovisar hur genomförandet av såväl studien som analysen gått till.
Avslutningsvis förs en metodkritisk diskussion.

4.1 Forskningsansats och angreppssätt
Då studien ämnar att belysa skolkuratorers perspektiv valde vi att anta en kvalitativ ansats. Kvalitativ
forskning lämpar sig väl då fokus är att förklara, tolka och beskriva människors upplevelser och
verklighetssyn (Kvale & Brinkmann, 2014).
Det finns flera olika sätt en forskare kan arbeta på för att relatera empiri och teori (Patel &
Davidson, 2011). En forskare som arbetar deduktivt utgår i sin studie från teori och drar utifrån det
slutsatser om enskilda företeelser. Induktiv forskning kännetecknas istället av att forskaren innan
studiens påbörjande inte läser in sig på några teorier. En induktiv studie låter empirin styra och
forskaren försöker att upptäcka mönster som kan återfinnas i teorier först när datainsamlingen är
färdigställd. Patel och Davidson (2011) menar att det är lätt att som forskare låsa sig i ett induktivt
eller deduktivt arbetssätt och lyfter att det finns ett tredje angreppssätt som låter forskaren pendla
mellan dessa två - abduktion. Forskning med ett abduktivt angreppssätt arbetar i det inledande stadiet
induktivt (ibid.). I studiens startskede gjorde vi just detta, då vi inte hade några tankar på vilket resultat
vi skulle få eller vilka eventuella teorier vi skulle komma att använda oss av vid analysen av vår
empiri. Trots att vi inte hade några tankar på vilka teorier vi skulle komma att använda, menar vi att vi
inte arbetat helt förutsättningslöst, vilket annars kännetecknas induktion. Vi menar att såväl vår
förförståelse, som vår kunskap om ämnet, utifrån att vi läst Vainiks (2017) avhandling samt annan
forskning kan ha påverkat våra tankegångar och hur förutsättningslöst vi faktiskt arbetat. Patel och
Davidson (2011) menar att det andra steget i det abduktiva arbetssättet är att en arbetshypotes prövas
mot empirin. Vi har kanske inte haft en uttalad hypotes, men ändå en tanke, om att skolkuratorers och
rektors perspektiv kan skilja sig åt. När vi påbörjat våra intervjuer, märkte vi relativt omgående att
antagandet om att skolkuratorer skulle ha ett annat perspektiv inte stämde helt. Vi tyckte oss även
kunna urskilja mönster i respondenternas utsagor, vilket ledde gjorde små justeringar i intervjuguiden,
men också att vi började undersöka vilken teori som skulle kunna vara applicerbar på vårt resultat.
Med detta sagt menar vi att vi varken arbetat helt deduktivt eller helt induktivt, utan istället abduktivt,
då vi hela tiden pendlat mellan empiri och teori.
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4.2 Semistrukturerade intervjuer
För att möjliggöra informanternas egna beskrivningar och erfarenheter har vi genomfört
semistrukturerade kvalitativa intervjuer vid inhämtningen av vår empiri. Ahrne och Svensson (2015)
menar att det är en lämplig metod då studiens syftar till att undersöka människors perspektiv av ett
fenomen. Semistrukturerade intervjuer är flexibla på så vis att frågorna är öppna och därmed inte styr
informanternas svar (ibid.). I vår intervjuguide (se bilaga 1) klargjordes tre teman utifrån den
förkunskap som vi funnit i tidigare forskning samt kopplat till vårt syfte. Dessa teman var 1) rollen
som skolkurator, 2) fenomenet polisanmälningar i grundskolan och 3) barnets bästa i skolan.
Intervjuguidens teman var detsamma genom alla intervjuer, men i och med vår abduktiva ansats kom
frågorna i intervjuguiden att omformuleras allt eftersom intervjuerna genomfördes.
Omformuleringarna handlade ofta om att tydliggöra vad som menades eller att utveckla ett, enligt
oss, intressant resonemang som uppmärksammats i någon annan intervju.

4.3 Urval
För att komma i kontakt med informanter till studien användes ett målinriktat urval. Enligt Bryman
(2011) innebär detta att forskaren strategiskt väljer ut informanter, utifrån studiens syfte och
frågeställningar, och där informanternas erfarenhet, kunskap och åsikter om ämnet är relevanta för att
besvara dessa. Urvalet är sällan slumpmässigt vid kvalitativa studier, då det är av stor vikt att
säkerställa att informanterna i studien har kännedom om det ämne som ska studeras samt att de är
villiga att delta i studien (ibid.).
Då studien syftar till att undersöka skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar av barn i
grundskolan var det av intresse att komma i kontakt med skolkuratorer som besatt kunskap om, och
hade viss erfarenhet av, detta fenomen och som därmed kunde bidra till att besvara studiens
frågeställningar. För att möjliggöra en inhämtning av så många perspektiv som möjligt, inom ramen
för vår studie, kontaktades skolkuratorer arbetandes både inom kommunala- och friskolor.
Initialt kontaktades flera skolkuratorer via mail. Vi fick svar av åtta skolkuratorer, vilka kom att bli
våra informanter. De åtta informanter som ingår i vår studie arbetar alla inom Stockholms län. Sju av
åtta informanter har en socionomexamen. En informant har istället en examen som beteendevetare. Av
de åtta kuratorer som utgör våra informanter, arbetar tre stycken i friskola och fem stycken i
kommunala skolor.

4.4 Förförståelse
I kvalitativ forskning är det av stor betydelse att forskaren synliggör sin förförståelse eftersom
forskarens tidigare erfarenheter av ett fenomen påverkar tolkningen av studiens resultat (Thurén,
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2007). Att redogöra för vår förståelse skapar en transparens, som möjliggör för läsaren att själv avgöra
hur förförståelsen spelat roll (Thurén, 2007; Patel & Davidson, 2011).
Vårt intresse till studien väcktes genom våra erfarenheter i praktiken. Båda författarna
uppmärksammades om att fenomenet polisanmälningar i grundskolan existerade under den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Jag, Maja, hade under min verksamhetsförlagda utbildning en utbytesvecka som jag tillbringade på
barn- och ungdomsenheten, istället för på Mini Maria, där jag annars gjorde min praktik. Under en dag
satt jag med mottagningsgruppen på avdelningen, som beklagade sig över att det kom in så många
polisanmälningar av barn i grundskolan och att det inte kunde leda till något bra, då de ännu inte var
straffmyndiga. Jag, Tove, gjorde min verksamhetsförlagda utbildning i öppenvården på en resursskola,
där ett barn polisanmäldes av skolan under min tid där.
Vi har båda uppmärksammats om den komplexitet som ligger bakom beslutet att göra en
polisanmälan av ett barn i ung ålder. Vi har förstått att fenomenet är ett laddat ämne som berör. Vi tror
att många kan relatera till att ett barn i ens närhet antingen blivit utsatt för brott och polisanmält detta,
eller själv blivit polisanmäld. Innan studien påbörjades fanns en föreställning hos oss båda om att
socionomen ska vara en bärare av barnets bästa. Detta baserades dels på våra egna erfarenheter i
praktiken och dels genom socionomutbildningen.

4.5 Forskningsetiska överväganden
Det är av vikt att forskaren gör en etisk bedömning och väger olika intressen mot varandra innan
forskning bedrivs (Vetenskapsrådet, 2017). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor
(SFS 2003:460) syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid
forskning. Den etiska bedömningen handlar ofta om att väga olika intressen mot varandra och ta
hänsyn till de risker som finns i och med forskningen (God forskningssed, 2017). Ny kunskap är
värdefull på flera sätt och bidrar till samhället och individens utveckling (ibid.). För vår del handlade
det om vårt intresse av att besvara våra forskningsfrågor och bidra med ny kunskap mot intresset av
integritet inför intervjupersonerna.
För att skydda intervjupersonernas integritet har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska
huvudkrav, som berör hur forskning ska bedrivas, tagits i beaktning. Dessa är; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att
informanter ska erhållas grundlig förhandsinformation om syftet med studien, deras uppgift samt vilka
villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga informanter i vår studie har tagit
del av ett informativt mail kring dessa villkor, innan de tackat ja till att medverka i studien. I enlighet
med samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har deltagarna i studien fått ta ställning till och
genom signatur godkänna en rad punkter som anses viktiga att känna till och samtycka till inför att
intervjuerna påbörjades. I vårt samtyckesbrev framgår att deltagarnas medverkan i studien är frivillig,
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att de när helst de önskar kan välja att avbryta sin medverkan, samt att intervjun spelas in och kommer
att transkriberas av oss (Se bilaga 2). Brevet berörde även deltagarnas konfidentialitet, det vill säga att
de kan känna sig trygga med att ingen information i studien kommer att kunna kopplas till enskild
individ, arbetsplats eller geografiskt område i och med en avidentifiering av dessa fakta. Vid varje
intervju signerades två samtyckesbrev av såväl informant och intervjuare och vardera part behöll
varsin kopia. Vi ett tillfälle under en intervju frågade en av intervjupersonerna vilka andra skolor som
medverkat i studien och vi fick då hänvisa intervjupersonen till konfidialitetsprincipen. Vi berättade
således inte för intervjupersonen om vilka andra skolor som valt att delta i studien. Vi har även
beaktat nyttjandekravet, enligt vilket uppgifter insamlade om enskilda personer, endast får användas
till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I brevet nämnt ovan framgick även att inga obehöriga
kommer att kunna ta del av insamlad data samt att ljudupptagningarna och transkriberad text från
dessa kommer att förstöras så snart studien publiceras i DiVa.
Den stora frågan för etisk diskussion har handlat om vårt resultat och dess analys. Det är av vikt för
oss att genom studien på ett kritiskt sätt synliggöra intressanta delat av insamlad empiri. Med en
kritisk blick har vi inte haft för intention att rikta fokus på enskilda individers svar utan snarare att
lyfta kritiken till en högre nivå. För att bevara intervjupersonernas integritet har det därför varit av stor
vikt att avidentifiera intervjupersonerna för att inte röja deras uppgifter.

4.6 Studiens genomförande
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns sju stadier som är idealiska för hur en intervjustudie ska
genomföras och utformas. Dessa sju stadier är av tematisering, planering, intervju, utskrift, analys,
verifiering och rapportering. Vi menar att vi har följt dessa sju stadier i vårt genomförande under
studiens gång. Inledningsvis genomfördes tematiseringen, vilken går ut på att formulera studiens syfte
och forskningsfrågor. Tematiseringen handlar även enligt Kvale och Brinkmann (2014) om att bilda
sig en uppfattning om forskningsområdet. I vårt fall blev det av vikt att samla mycket kunskap och
sammanställa tidigare forskning samt att samtala med en expert på området för att kunna formulera
och motivera studiens syfte. Vi gick sedan vidare till det andra stadiet, planeringen, som är viktig för
att fastställa upplägg och arbete med studien (ibid.). Under detta stadie började vi att boka in studiens
intervjuer genom mailkontakt med studiens informanter. I samråd med handledare gjordes också en
grövre tidsplanering för när insamlandet av empiri skulle vara klara. Under stadie tre insamlades
studiens empirin genom att genomföra intervjuer. Intervjuerna hölls på respektive informants
arbetsplats och samtliga intervjuer spelades in. Vi fortsatte sedan med stadie fyra, utskrift, som syftar
till att transkribera och göra intervjuerna till text. Stadierna intervju och utskrift kom att dock att
integreras då vi valde att transkribera intervjuerna löpande och kort efter att intervjun hållits. När
samtliga intervjuer transkriberats påbörjades steg sex; analys (se avsnitt 4.6 för tillvägagångssätt). Det
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sista och sjunde steget är rapportering. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det sista steget handlar
om att knyta ihop studiens resultat för att kunna dra slutsatser och föra ett resonemang.
Vi menar att det har funnits övergångar mellan dessa sju stadier där det inte alltid varit tydligt för
oss på vilket stadie vi har befunnit oss och att det ibland varit så att vi befunnit oss på två stadier
samtidigt. Då vi har arbetat två personer med uppsatsen har vi under genomförandet av studien haft ett
gemensamt ansvar för genomförandet av samtliga av studiens delar. Vi har haft en samsyn kring hur
studien kommit att genomföras som genomgående föranletts av diskussioner oss emellan. Vidare har
vi fyllt i en ansvarsblankett för att till högskolan redovisa hur vi konkret och detaljerat har fördelat
ansvaret mellan oss under studiens gång.

4.7 Genomförande av analys
För att möjliggöra analys av intervjumaterialet transkriberades samtliga intervjuer. Transkriberingarna
har genomförts så ordagrant som möjligt, förutom i de inledande delarna av intervjuerna där
informanterna tillfrågats om sin vilken utbildning de har, när de tog examen, tidigare arbetsplatser
etcetera. I genomförandet av att tolka och förstå vårt material användes Jacobsens (2012)
innehållsanalys, vilken innefattar de fyra stegen tematisering, kategorisering, fylla kategorierna med
innehåll och avslutningsvis att jämföra och söka förklaringar till likheter och skillnader.
Som ett första steg i analysen lästes transkriberingarna igenom noggrant. Teman av områden vi
ansåg vara såväl representativa för vad som framkommit i resultatet, men som också svarade mot vårt
syfte och frågeställningar, trädde fram. Detta resulterade i fyra övergripande huvudteman, i vilka det
var möjligt att urskilja tio kategorier. Den information som belysts av flera informanter utgjorde våra
kategorier. I nedan tabell presenteras våra fyra teman (fet stil) med tillhörande kategorier.
Skolkuratorernas
perspektiv

Skolkuratorns roll

Det polisanmälda
barnet

Barnets bästa

Ett komplext fenomen

Socionomen i skolan

Påverkar en
polisanmälan barnet?

Barnets bästa är att nå
kunskapsmålen

En ambivalent hållning

Delaktighet vid
polisanmälan

Barnets självbild

Polisanmälan - ett beslut som rör
barn?

Vem bär ansvaret?

Polisanmälan - förenligt med
principen om barnets bästa?

Som ett tredje steg i analysen påbörjades arbetet med att fylla kategorierna med citat. Därefter har vi
jämfört och sökt förklaringar till likheter och skillnader i vårt resultat, men också, enligt oss, funnit ny
kunskap. Vi har tagit hjälp av avsnitten kunskapsöversikt och teori för att tolka och analysera
resultatet.
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Våra tolkningar har kommit att bearbetas under studiens gång och en pendling mellan teori och
empiri har varit nödvändig för att kunna urskilja studiens slutsatser.

4.8 Metodkritisk diskussion
Vi har under studiens genomförande tagit olika metodologiska beslut, vilka har fått olika
konsekvenser. Vi har genomgående haft ambitionen att argumentera för de val vi har gjort. Vår första
idé var att intervjua barn som har blivit polisanmälda och undersöka deras upplevelse av detta.
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska råd understryker dock att det finns aspekter som talar emot
att intervjua barn. Vi valde därför att istället rikta in oss på socionomens, närmare bestämt
skolkuratorns, perspektiv på polisanmälningar i grundskolan.
Majoriteten av intervjuerna genomfördes gemensamt av oss båda. Inledningsvis fanns en tanke om
att det skulle vara mer bekvämt för informanten att intervjuas av endast en person. Vi insåg dock efter
en intervju att det fanns en poäng i att vara två personer vid intervjuerna, dels för att hjälpa varandra
med följdfrågor eller hoppa in om den andre tappade tråden, dels för att möjliggöra att det fanns en
samstämmighet i hur vi tolkat intervjuerna efteråt. Anledningen till att vi valde att hålla
semistrukturerade intervjuer var ge informanterna möjligheten att utveckla sina resonemang samt för
oss att kunna ställa följdfrågor. Fördelen med valet av semistrukturerade intervjuer, snarare än
strukturerade, har för oss varit just möjligheten för våra intervjupersoner att utveckla sitt resonemang
under intervjuns gång. Vid transkriberingen av intervjuerna har det visserligen blivit långa citat av
resonemang, men just att detnvarit långa och fylliga svar har gjort att vi tydligare kunnat få fatt i
informanternas perspektiv. Om vi gjort studien på nytt hade det varit intressant att i form av
exempelvis fokusgrupper samla informanterna, för att ytterligare ge utrymme att diskutera och
resonera kring fenomenet.
Vi valde ett abduktivt angreppssätt, då vi såg fördelen med att inte låsa sig vid varken ett induktiv
eller deduktiv strategi, utan ha möjligheten att pendla mellan dessa. Patel och Davidson (2011) menar
dock uppenbara risker med att arbeta abduktivt. I den första induktiva fasen finns alltid risken att
forskaren inte arbetar så förutsättningslöst som denne tänker, då faktorer som förförståelse och tidigare
kunskap om ämnet påverkar. Risken är att forskaren väljer studieobjektet baserat på tidigare erfarenhet
och dessutom formulerar en hypotes som utesluter alternativa tolkningar. Om forskaren inte är
medveten om detta och har ett öppet sinne, finns risken att hypotesen verifieras under abduktionens
deduktiva fas (ibid.). Vi anser att vi har redogjort för att såväl vår förförståelse som att vi varit tagit del
av Vainiks (2017) avhandling redan innan studien påbörjades. Vi menar också att vi synliggjort att vi
hade en bild att socionomens perspektiv på polisanmälningar i grundskolan skulle skilja sig från
rektors. När det gick upp för oss att så inte var fallet, har vi dock påmint varandra om att fortsätta att
hålla ett öppet sinne och fokus har flyttats till en nyfikenhet på varför det är så att socionomen inte har
ett annat perspektiv än rektor.
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Vad det gäller vårt val av ämne finns en viss laddning kring det. Åsikterna kring tillämpningen går isär
och några gånger under studiens gång har vi uppfattat en frustration hos informanterna kring det
faktum att det inte finns några “korrekta’’ svar på våra frågor. Att ämnet är laddat och omdiskuterat i
skolans värld råder inga tvivel om. Det empiriska materialet vi redovisar väcker känslor hos både oss
själva och i vissa fall våra intervjupersoner, vilket kan ha kommit att påverka vår analys och våra
tolkningar. Vi har ansträngt oss för att lyfta olika typer av resonemang och aspekter för att ge en
nyanserad bild av skolkuratorernas olika perspektiv. Vi är i efterhand glada att vi valde detta ämne
trots att det har varit många diskussioner kring vår förförståelse och våra tolkningar som ibland har
stannat upp vår process.

4.9 Studiens tillförlitlighet
En kvalitativ studie kan vara svår att generalisera då varje situation är unik (Kvale & Brinkmann,
2014). Studiens tillförlitlighet handlar istället om att vara överförbar snarare än generaliserbar
(Bryman, 2011). Överförbarheten avser hur användbart resultatet är i en annan miljö eller situation.
För att en studie ska kunna vara överförbar krävs således att forskaren har gett fylliga och detaljrika
beskrivningar som synliggör ett djup snarare än en bredd (ibid.). I vår studie finner vi det således svårt
att generalisera våra resultat till en större population. Vi har försökt att göra studien överförbar genom
att ge detaljerade beskrivningar och citat som ger en djupare dimension för skolkuratorernas olika
perspektiv. En annan del av studiens tillförlitlighet handlar om studiens pålitlighet (ibid.). För att
studien ska anses vara pålitlig krävs av forskarna att det finns en viss transparens inför hur forskningen
genomförts. I vår studie har vi försökt att på ett enkelt sätt beskriva hur vi har gått tillväga, både vår
inre process och vårt faktiska genomförande.
Det går enligt Kvale och Brinkmann (2014) inte att vara helt objektiv i samhällelig forskning och
detta har vi genom studiens gång blivit påminda om. En annan del av att göra kvalitativ forskning
tillförlitlig är genom att styrka och konfirmera att forskaren har agerat i god tro. Vi har på inget sätt
haft för intention att låta våra subjektiva tolkningar leda oss i genom vår studie eller få tolka vårt
resultat. Det har emellertid funnits en svårighet i att vara helt objektiv i våra tolkningar och vi är
ödmjuka inför att läsaren kanske inte alltid håller med i de resonemang vi för. Vi hoppas ändå att vår
studie, på något vis, kan vara användbar för det sociala arbetets praktik. För att öka studiens
trovärdighet önskar vi att det hade funnits tid att gå tillbaka och rapportera vårt resultat till våra
intervjupersoner för att se och få våra uppfattningar bekräftade (Bryman, 2011). Vi gjorde visserligen
ett försök att sammanfatta delar som sagts, under våra intervjuer, och ställa följdfrågor för att se om vi
hade uppfattat det rätt. Studiens trovärdighet skulle således kunna öka om vi hade haft tid att skicka
vårt resultat till intervjupersonerna och fått bekräftat att resultatet uppfattats på rätt sätt.
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4.10 Begreppsförklaringar
4.10.1 Ej straffmyndiga barn

I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga. De får därför inte dömas till en påföljd för brott som
han eller hon begått (1 kap. 6 § BrB). Ett barn under 15 år är, förutom ett ansvar för vårdnadshavare,
ett ansvar för socialnämnden, som ska utreda den unges sociala situation och besluta om nödvändiga
insatser (Socialstyrelsen, 2012b). Svensk grundskola sträcker sig upp till årskurs 9, när ett barn är 15
år eller yngre, under förutsättning barnet inte fyller år tidigt eller gått om en årskurs. I studien
alterneras begreppen “ej straffmyndiga barn” och “barn i grundskolan”, men syftet är detsamma; att
barnet ej kan bli dömt till en påföljd för en handling med hänvisning till dess ålder.

4.10.2 Barns oönskade handlingar

I grundskolan förekommer det att barn begår hotfulla, våldsamma, kränkande och förolämpande
handlingar mot varandra (Vainik, 2017). När ett barn inte lever upp till de normer och regler som
samhället konstruerat om vad som är ett önskvärt beteende för ett barn, är en av skolans uppgifter att
vidta åtgärder för att korrigera dessa oönskade beteenden (Fjellström, 2004). Vad som anses vara en
oönskad handling varierar över tid och likaså de åtgärder som vidtas för att korrigera beteendet. Idag
anses oönskade handlingar hos barn vara bland annat att slåss, mobbas eller att utföra skadegörelse i
skolan, vilket är den typ av handlingar även vår studie syftar till. Vi kommer fortsatt att benämna
dessa typer av handlingar som “barns oönskade handlingar”.

4.10.3 Polisanmälningar i grundskolan

Enligt BRÅ (2013, s. 39) är skolor och skolgårdar är de platser där barns oönskade handlingar är
vanligast förekommande. Detta kan förklaras med att Sverige har obligatorisk skolplikt, vilket medför
att det i skolan förekommer stora grupper av barn, som också vistas där ofta. När barn begår oönskade
handlingar är det möjligt för en rektor eller annan person att göra en polisanmälan (Vainik, 2017). Det
finns dock ingen skyldighet att göra det enligt lagar och riktlinjer. Då ett barn under 15 år ännu inte är
straffmyndigt, skickas vanligen en polisanmälan som rör ett brottsmisstänkt barn till socialtjänsten,
som förväntas kalla barnet till samtal och erbjuda stöd.
En polisanmälan kan upprättas på olika grunder. Om det exempelvis kommer till skolpersonals
kännedom att det förekommer våld i hemmet hos en elev, kan en polisanmälan upprättas. Denna riktas
dock inte mot barnet, utan snarare mot föräldrarna. När vi i vår studie använder begreppet
polisanmälningar i grundskolan syftar vi till handlingar som begåtts av ett barn och där polisanmälan
riktas mot det enskilda barnet. Exempel på rubriceringar som polisen kan sätta på sådana handlingar
vi syftar till är misshandel, olaga hot, skadegörelse eller kränkning.
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5. Resultat
I detta avsnitt följer en redovisning av resultatet av våra åtta intervjuer. Vi har valt ut de delar i
intervjuerna som vi anser svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en
presentation av våra informanter, och följs därefter av en redogörelse av teman och dess kategorier.

5.1 Presentation av intervjupersoner
Gemensamt för våra intervjupersoner är att de alla arbetar som kuratorer i grundskolan. Sju av åtta har
också en socionomexamen och samtliga arbetar inom Stockholms län. Vi har valt att namnge våra
intervjupersoner eftersom vi tycker att det underlättar för läsaren att förstå vem som har sagt vad.
Namnen är påhittade för att undvika att intervjupersonerna ska gå att identifiera av en utomstående.
Nedan följer en kort presentation av varje intervjuperson.
’’Siv’’ arbetar i en friskola och har sammanlagt arbetat som skolkurator i 14 år. Siv beskriver att hon
har stor erfarenhet av att polisanmälningar gjorts på den skolan hon verkar nu, men även andra skolor
där hon tidigare arbetat.
’’Therese’’ arbetar i en friskola och har arbetat som skolkurator sedan hösten 2017. Therese har ingen
professionell erfarenhet av polisanmälningar. De erfarenheter hon har är därmed hennes personliga.
’’Nora’’ arbetar i en kommunal skola och har arbetat där i snart fyra år. Nora har stor erfarenhet av att
polisanmälningar tillämpas i den skola hon arbetar i.
’’Yasmine’’ arbetar i en friskola och har till skillnad från resterande informanter en examen i
beteendevetenskap. Yasmine har arbetat inom skolans värld i många år och som skolkurator i ett och
ett halvt år. Yasmine har erfarenhet av polisanmälningar görs i grundskolan.
’’Emma’’ arbetar i en kommunal skola och har arbetat där i tre år. Emma har erfarenhet av att
polisanmälningar har gjorts i grundskolan.
’’Mirjam’’ arbetar i en kommunal skola och har arbetat som skolkurator i snart 20 år. Mirjam har
erfarenhet av att polisanmälningar tillämpats under de år hon arbetat och har även mött ndra barn som
blivit polisanmälda för många år sedan när hon arbetade som fältassistent.
’’Tony’’ arbetar i en kommunal skola och har arbetat som skolkurator i 15 år. Tony beskriver att han
har erfarenhet av att polisanmälningar görs på den skolan han arbetar i men att det görs mycket
restriktivt.
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’’Kent’’ arbetar i en kommunal skola och har arbetat som kurator i drygt fem år. Kent tog sin
socionomexamen 1988 och har sedan dess arbetat med socialt arbete. Kent har erfarenhet av att
polisanmälningar tillämpas i den skola han arbetar i.

5.2 Skolkuratorers perspektiv
5.2.1 Ett komplext fenomen

För att få en bild av informanternas egen syn på, och upplevelse av polisanmälningar i grundskolan,
bad vi dem att själva beskriva sina erfarenheter kring detta. I resultatet uttrycker samtliga informanter
på olika sätt att polisanmälningar av barn under 15 år är ett komplext fenomen som kan ses från olika
infallsvinklar. Flera informanter menar att det är svårt att förstå varför en polisanmälan upprättas utan
att känna till barnets situation. Vidare förklarar studiens informanter att en polisanmälan sällan sker
som en isolerad händelse, utan att den föregås av samtal med föräldrar och barn samt att det vanligtvis
även upprättas en orosanmälan, vilken lämnas in samtidigt. Mirjam menar att en polisanmälan i sig
aldrig kan vara lösningen på en situation som uppstår i skolan, men att “det ibland kan fylla en
funktion som en del i ett lösningspaket”. Hon säger att hennes förhoppning är att när en polisanmälan
görs, så ska den vara en del av någonting annat, som “en liten pusselbit i ett väldigt mycket större
pussel” och med stora insatser från skolans sida. Om det inte finns en handlingsplan kring barnet när
en polisanmälan görs, menar Miriam att det är meningslöst.
Majoriteten av kuratorerna belyser att det finns flera påverkande faktorer som har betydelse för
vilken typ av påföljd en oönskad handling får för barnet. Händelsens allvarlighetsgrad och karaktär är
två faktorer som lyfts. De flesta av studiens informanter menar att det är naturligt att barn och unga
tjafsar och bråkar om olika saker och att det dagligen sker incidenter i skolan. Det kan handla om
förolämpningar, knuffar och slag och stöld. De flesta konflikter mellan elever går dock, enligt studiens
informanter, att lösa genom att tala med eleverna. Det är då inte är tal om en polisanmälan, utan att det
finns andra åtgärder som skriftliga varningar eller avstängningar skolan kan ta till istället. Mirjam och
Kent berättar att de haft elever som kommit till skolan med skjutvapen. I ett sådant läge menar de att
det är en självklarhet att skolan ska polisanmäla barnet.
Det tycks inte bara vara allvarlighetsgraden i händelsen eller händelsens karaktär som spelar roll, utan
även vilket barn det rör sig om och hur gammalt barnet är. Flera informanter påpekar att det spelar roll
om ett barn upprepade gånger varit inblandad i incidenter, eller om det är första gången något händer.
Siv lyfter att det i hennes skola alltid görs en individuell bedömning och hon exemplifierar det:
Jag tänker att vi nyligen har haft två situationer som var snarlika, där den ena polisanmälde vi
och den andra gjorde vi det inte. Båda ungdomarna fick skriftliga varningar, som första
sådär… Fortsätter man iallafall kan man ju bli avstängd (Siv)
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5.2.2 En ambivalent hållning

Exakt vart gränsen ska gå, menar många av våra informanter är svårt att säga. Emma säger
“Polisanmälan eller inte polisanmälan, det är inte så himla enkelt alltså”. Detta är talande för
resterande av informanternas utsagor. Vi tycker oss kunna urskilja två olika sätt att se på
polisanmälningar, genom de svar våra informanter gett oss, och dessa står i motsatsförhållande till
varandra.
Det ena synsättet handlar om att de lagar som finns i samhället även ska gälla i skolan. Samtliga
informanter lyfter resonemanget om att en incident som skulle polisanmälas i ute på gatan, även ska
polisanmälans i skolan. Nora menar att en misshandel är en misshandel - även om barnet är under 15
år och brottsplatsen är en skolgård. I likhet med Nora lyfter Emma att skolan ibland är accepterar
barns oönskade beteenden utan vidare och säger att “det pågår saker i skolan som inte skulle
accepteras någon annanstans”. Emma åsyftar mobbning, trakasserier och kränkningar. “Och där så
kanske man har nytta av att göra polisanmälningar, för att man visar på att det inte är tillåtet. ’’Det är
inte tillåtet någon annanstans i samhället så varför ska det vara tillåtet i skolan?’’ (Emma).
Några informanter menar dock att det inte går att polisanmäla varje liten incident som händer i
skolan för att de då skulle få sitta hela dagarna och skriva anmälningar (Nora & Mirjam).
Det andra synsättet som informanterna gett uttryck för att är att man som socionom, eller bara som
arbetandes med barn och unga överlag, vet att bestraffning inte är det som ger bäst effekt för att få ett
oönskat beteende att upphöra. En informant menar att “man vet ju att barn som hamnar i de här
situationerna behöver ju oftast stöd… och stöd får de ju inte av polisen, utan de får de genom samtal
till exempel” (Yasmine). Informanterna lyfter andra sätt att arbeta med dessa barn som de föredrar och
menar har bättre effekt. Några av de alternativa arbetssätt som nämns är samtal med barn om lagar och
regler, att bjuda in lokalpolis att föreläsa på skolan, god kontakt med föräldrar och konflikthantering
med hjälp av skolans trygghetsteam.
Samtliga informanterna i studien har genom intervjuerna uttryckt det som “jättesvårt” att prata om
ifall de anser att polisanmälningar av barn i grundskolan är bra eller dåligt. I våra informanters utsagor
finner vi en motsägelsefull hållning vad gäller polisanmälningar då många informanter menar att det
kan vara både bra och dåligt - samtidigt.
Ett argument flera informanter lyfter som om en positiv aspekt av en polisanmälan är att de tror att
det kan ha en brottsförebyggande effekt och att en anmälan ibland kan fungera som en nödbroms för
barnet genom att markera för såväl barn som vuxna kring barnet att “nu räcker det”. Några
informanter menar att situationen kring ett barn blivit bättre efter att skolan gjort en anmälan, och att
den varit avgörande för att socialtjänst och föräldrar ska reagera. Ett annat argument handlar om
brottsofferperspektivet, där informanterna menar att en polisanmälan visar den som blivit utsatt att
skolan tar incidenten på allvar, men även att utövaren får en konsekvens av den oönskade handling
som denne utfört. Det tredje argumentet som är återkommande är att det är bra att skolan följer lagen
och att allt som klassas som ett brott ska anmälas.
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Informanterna lyfter flera nackdelar med att göra en polisanmälan av ett barn. Ett återkommande svar i
informanternas utsagor är att en polisanmälan ändå inte leder till någonting. Flera informanter
förklarar att socialtjänsten ofta redan har kännedom om det aktuella barnet och att en polisanmälan
inte väger tyngre än en orosanmälan. Yasmine menar att hon inte tycker att det är en “bra
uppfostringsmetod” och lyfter aspekten om att hon inte tror att barnet, på grund av sin låga ålder,
förstår innebörden av en polisanmälan. Yasmine är inte ensam om att lyfta att ålder är en faktor som
spelar in när en bedömning görs om en polisanmälan ska upprättas eller inte. Flera informanter menar
att de inte skulle polisanmäla mycket unga barn, men att ju närmare 15 år barnen är desto mer mogna
är de och bör förstå vad som är rätt och fel. Nora berättar något som skiljer sig från mängden. Hon
berättar att det i hennes skola finns en 10-årig elev som det senaste halvåret blivit polisanmäld flera
gånger och att “det är mycket runt honom”. Hon menar att det skola och socialtjänst gör inte räcker.
Nora berättar också att hon tycker att polisanmälningarna i hennes skola sker godtyckligt, i och med
avsaknaden av policys kring hur skolan ska agera i situationer där det förekommer att barn agerar på
ett oönskat sätt som ibland får allvarliga konsekvenser. Hon beskriver det såhär:
För det gör ju att det blir rättssäkert, om man har en policy. Typ “Vi polisanmäler allt våld”,
och då är det fan det vi ska göra då, om det är det som är sagt. Eller så säger man att “näe,
men vi ska inte göra det”. Men då följer ju inte vi lagarna.. Så jag tycker det är jättesvårt. Och
för mig blir det lite såhär.. När ska man göra det? Och det blir ju godtyckligt då också, jag hör
ju det. (Nora)
5.2.3 Vem bär ansvaret?

Skolkuratorerna resonerar kring varför polisanmälningar görs och kring vem som är ansvarig för att
fostra barnet i dagens samhälle. Någon menar sig se en samhällsförändring kring synen på barnets eget
ansvar för sina handlingar i stort, andra menar att skolan inte är tillräckligt uppmärksamma på hela
situationen kring ett barn, medan vissa funderar kring vilket ansvar skolan har som organisation.
Vissa av de skolor våra informanter arbetar på beskrivs polisanmäla mycket, medan vissa beskrivs
vara mer restriktiva. Tony framför att de i hans skola är restriktiva med att polisanmäla, men
konstaterar att han tycker sig se en förändring i samhället i allmänhet:
Det ligger i tiden nu att man ska polisanmäla. Så att.. Vi har till och med haft en föreläsning
av en polis som far runt i Sverige om och kring det här. Så han har dels träffat skolpersonal
och sen föräldrar.. Där han väldigt starkt betonar att barn och ungdomar, deras handlingar ska
jämställas med de vuxnas handlingar, så självklart ska allting polisanmälas. (Tony)
Efter föreläsningen berättar Tony att han tänkte att “det verkligen är en upptrappning av allting” och
att “barnet ges väldigt stort ansvar för sina handlingar”. De kuratorer vi har intervjuat är eniga om att
ansvaret för barns oönskade handlingar inte är barnets, utan familjens, vuxenvärldens och samhällets
ansvar. Miriam uttrycker att det är vuxnas skyldighet att se till att skydda barn och att “allt handlar om
att hjälpa barnet, hur det än ser ut runt omkring dem”. Samtliga informanter belyser hur viktigt det är
att ha en helhetssyn på barnet och hela problematiken kring barnet. Yasmine tror att det alltid finns ett
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motiv till varför barn gör som de gör, varför hon anser det viktigt att söka förklaringar till beteendet i
barnets sociala nätverk och barnets förhållanden. I likhet med Yasmine, säger Therese att hon inte tror
att något barn som blir polisanmäld “går från 0 till 100”. Informanterna berättar att de barn som blir
polisanmälda ofta har en svår hemmiljö och att skolan i för liten utsträckning utreder vad som har
föranlett att barnet beter sig på ett sådant sätt så att denne blir polisanmäld.
Mirjam och Kent har båda arbetat länge som kuratorer och synliggör att de sett en förskjutning vad
gäller vem som ska ansvara för att fostra barn till vad som är rätt och fel. Kent beskriver att det
tidigare oftast räckte med att skolan ringde hem till föräldrarna, för att det oönskade beteendet hos
barnet skulle upphöra. Han beskriver sin syn på hur det ser ut idag:
Jag brukar säga det, tyvärr alltså, det bär mig emot att säga det men det är det att vi har en
föräldrageneration idag som inte riktigt tar sitt ansvar. Så är det, och det är beklagligt. Men det
har liksom skjutits över mer och mer på skolan och föräldrar har mer rätt att klaga på skolan.
(Kent)
Emma menar att hon tror att det har att göra om en grundläggande värderingsfråga om vad man gör
när barn har det svårt:
Det är en fråga om värderingar, tänker jag. Och det är en fråga om vart man lägger ansvaret.
Lägger man ansvaret hos barnet - du behöver förändra dig? Eller lägger man det hos oss
(skolan, vår anm.)? Vi behöver förändra någonting för att det här barnet ska klara sig? Och
om man tycker att ansvaret ligger i organisationen, hos de vuxna, då kanske inte
polisanmälningar blir ett så vanligt svar som lösning, tänker jag. (Emma)
Även Siv problematiserar vad en polisanmälan verkligen innebär och menar att man på ett sätt lämnar
över ansvaret till någon annan:

Men då blir det ju så, att någon annan som ska lösa problemet. Då blir det ju inte vårt
problem, och det var ju vårt problem från början, för det som hände hände ju i skolan och då
är det vårt ansvar. (Siv)

5.3 Skolkuratorns roll
5.3.1 Socionomen i skolan

Gemensamt för alla informanter i vår studie är att de nämner att kuratorsrollen som ensam.
Kuratorerna lyfter både för- och nackdelar med att vara ensam i sin roll. Nackdelar som lyfts är att
arbetet kan vara ensamt i och med att man är den enda socionomen på skolan. Mirjan menar att detta
kan få konsekvenser i form av att “det är ingen annan som har den utbildningen och man tänker ju
kanske på andra saker och på ett annat sätt ofta, och har ju ett annat uppdrag så”. Några menar att det
är svårt att känna att man tillhör en grupp av kollegor då lärarna har ett lärarrum där de träffas på
raster, och har samma uppdrag, medan vi kuratorer sitter själva. Trots att det kan medföra problem att
många olika yrkesgrupper arbetar tillsammans, tycks några informanter ändå värdesätta de olika

37

kompetenserna i skolan och menar att “man kompletterar varandra” och att man “hjälper varandra,
trots att man inte har samma profession” (Mirjam och Therese). Siv uttrycker dock att “det är också
viktigt att ha kontakt med andra från samma profession, för att kunna prata samma språk”. Detta
menar hon sker på exempelvis kuratorsdagar som anordnas några gånger per termin.
Ytterligare en svårighet våra informanter ger uttryck för är att då skolkuratorns roll är vagt
definierad, kan det leda till att andra kompetenser på skolan definierar deras roll och vad som ska ingå
i den. Nora beskriver att hon upplever att många lärare på hennes skola uppmanar barn de själva inte
kan hantera genom att säga att “jaja, men vår kurator är så bra, prata med vår kurator”. Hon menar att
hon tror att många saker kan lösas av läraren själv eller av de som arbetar på rasterna, men säger att
“de tror ju att man har nåt trollspö och ska trolla bort alla problem som finns… fast så funkar det ju
inte riktigt”. Ytterligare en informant lyfter problematiken:
Det är jättesvårt att definiera sin roll och man är ju liksom någon sorts generalist och ofta så är
det folk runt omkring som tycker att de kan göra ens jobb eller delar av ens jobb och att det
kan vara svårt att liksom hävda sin roll. Jag känner mig inte så obekväm, som skolkurator är
det ju ganska givet.. alltså man har ju en skolkurator det är ju inskrivet i skollagen så att.. Och
det ska vara en socionom. Så det är inte så mycket att diskutera. (Therese)
Nora lyfter att hon tror att det är en fördel att ha flera kollegor som delar ett liknande perspektiv som
en själv i arbetet med barn och barnets bästa:
Men tidigare har vi haft ett jättebra elevhälsoteam, vi hade två skolsköterskor som var jättebra
och liksom drev frågor och vi.. Då fick man ju liksom lite mandat att stå upp för.. Och säga att
“vänta nu, det här beslutet blir inte bra för eleverna, för vi ser det från det här perspektivet”.
Så ja.. Lite ensamt blir det ju när man ska driva frågor som… och man bara “vänta hur blir det
här?”. (Nora)
Men informanterna menar att det även finns flera fördelar med att vara ensam i sin yrkesroll. Siv
förklarar att det positiva med att vara ensam är att “man kan göra som man vill”. Hon berättar vidare
att hon arbetat så många år som socialsekreterare att hon känner att hon “har koll på när det är dags att
göra orosanmälningar och hur man gör orosanmälningar, så att det inte bara blir någonting för sakens
skull, utan att det faktiskt ska hjälpa familjerna” (Siv).
Flera andra lyfter också att fördelen skolkuratorsyrket och att det är vagt definierat, är att de ges ett
mycket stort handlingsutrymme för hur de vill att verksamheten ska bedrivas. Yasmine berättar till
exempel att hon tagit initiativ till att bjuda in lokalpolis när barnen går i årskurs 8 och 9, för att barnen
ska få information om att förutsättningarna för brott och straff ändras den dagen de fyller 15.
Initiativet blev så lyckat, att även andra skolor i kommunen gjort samma sak. Tre informanter
(Mirjam, Kent och Tony) berättar att de har stor möjlighet att utforma verksamheten och att det finns
en uppsjö av arbetssätt som inte bara handlar om att ha individuella samtal. De lyfter att man kan
jobba i tjejgrupper och killgrupper, eller med sätta ihop grupper med liknande problematik. Kent
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berättar om att de på hans skola har grupper där man övat på konflikthantering och Mirjam berättar om
att det finns föräldragrupper.

5.3.2 Delaktighet vid polisanmälan

Alla informanter berättar att deras chef är rektor. Majoriteten av informanterna tycker att det fungerar
bra. En informant har tidigare erfarenhet av att ha en annan chef - utanför organisationen och beskriver
det såhär:
Det finns ju fördelar med att ha en enhet utanför… Då kan man som grupp jobba ihop sig och
kunna driva frågor på det sättet… Men det finns en risk att man blir… Som nån konsult som
kommer till skolan. (Siv)
Gemensamt för alla informanter, förutom en, är att de uppger att rektor är den som är ansvarig för att
ta beslut om, och göra, polisanmälningar av barn. Noras svar utmärker sig dock, genom att berätta att
det varit hon som gjort polisanmälningar i hennes skola. Hon berättar att det varit stort
personalomsättning på hennes skola, varför de var tvungna att hjälpas åt och täcka upp och Nora
hamnade i rollen som biträdande rektor på grund av hon var en av de som arbetat längst. Nu berättar
Nora dock att hon gått tillbaka till att “bara vara kurator”. På frågan om hon fortfarande står för att
göra polisanmälningar svarar hon: “Ja, fast jag skriver i rektorns namn nu. Alla soc.- anmälningar
också, bara på med rektorns namn. Jag står inte på någonting”.
Flera informanter lyfter att de sällan är med vid bedömningen om en polisanmälan ska göras eller
inte. De menar att rektor vid allvarliga händelser anmäler snabbt och att det då inte alltid föregås av en
diskussion. En informant ger uttryck för att tycka att det är ganska skönt att inte behöva vara
involverad i besluten:
Jag har nog jobbat med väldigt bra rektorer som liksom, alltså som säger att “såhär är det
enligt lag, det här tar jag ansvar för, ska det anmälas så gör jag det och ska det tas kontakt med
föräldrarna så gör jag det”. Det har aldrig varit något snack om sådana saker tycker jag.
(Mirjam)
Andra menar att det alltid förs diskussioner inför en polisanmälan av ett barn i grundskolan. Siv
beskriver att de “alltid sitter och pratar tillsammans” och att rektor inte fattar beslutet själv. Ibland
lyfts ärenden på elevhälsoteamet (EHT), där rektor, skolsköterska, skolkurator, psykolog och
specialpedagog ses en gång i veckan. Nora berättar hur det kan se ut:
Ibland lyfter man det på EHT, det har vi en gång i veckan. Asså typ “det här har hänt”, eller
“den här läraren har berättat det här”, att man liksom resonerar. Men det beror också på vilken
rektor som sitter. För vi har ju som sagt var haft 5 rektorer på 3 år och ibland har det varit
såhär “nu gör vi polisanmäla, punkt” för att markera. Och vissa har ju varit ganska flata och
liksom “näe vi vill ge en chans”. (Nora)
Några informanter säger att de känner sig delaktiga och att de upplever att rektor har stort förtroende
för deras kompetens, bland annat Siv som säger att hon “tycker att rektor har sett min roll som viktig
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här”. Yasmine å andra sidan uppger att hon inte upplever att rektor i hennes skola rådfrågat henne,
utifrån hennes kompetens, de gånger en polisanmälan gjorts.
Så i det enskilda fallet, så känner jag att jag inte blev tillfrågad “vad tycker du är bäst, utifrån
barnets bästa?”. Alltså om jag ska vara helt ärligt så kändes det som att man gjorde det bara
för att man måste, typ. (Yasmine)
Siv berättar att det ibland kan uppstå diskussioner om vilka åtgärder som ska vidtas, men att hon
tycker att “det är det som är så häftigt” och att “det är det som också gör att man fattar bättre beslut”.
Andra ger uttryck för att inte ha reflekterat nämnvärt över det faktum att de inte är delaktiga vid beslut
gällande polisanmälan. De förklarar att det är rektors beslut och att de accepterar och respekterar
beslutet.
Tony berättar att rektorer “en ganska stor frihet att fatta beslut” om att polisanmäla ett barn, och
förklarar att det i den kommunen han arbetar i finns en policy rektor behöver förhålla sig till. Han ger
ett exempel och berättar att kommunen gick in med en policy efter att en polis föreläst i kommunens
skolor och uppmanat rektorer att där polisen “väldigt starkt betonat att barn och ungdomars handlingar
ska jämställas med de vuxnas handlingar, så självklart ska allting polisanmälas”. Tony säger att han
“tror att kommunen ryckte in efter att polisen var i kommunen och berättade hur man ska hantera alla
sorters brott oavsett ålder”. I och med den av kommunen upprättade policyn, har skolorna blivit mer
restriktiva med att polisanmäla barn i grundskolan, menar han.

5.4 Det polisanmälda barnet
5.4.1 Påverkar en polisanmälan barnet?

Vi har intresserat oss för om skolkuratorerna i vår studie tror att en polisanmälan påverkar barnet. Den
bild som framträder är spretig och informanternas utsagor tyder på en oenighet gällande om en
polisanmälan påverkar barnet eller inte.
Nora och Emma berättar om sina erfarenheter och menar att en anmälan kan påverka barnet. De
lyfter att det ofta kommer till uttryck genom att barnet blir upprörd, upplever sig orättvist behandlad
eller blir skärrad och säger att “ni kan inte göra såhär”. Mirjam instämmer och förmedlar hennes
erfarenhet av hur barnet själv kan uppleva att bli polisanmäld. Hon berättar att vissa av hennes elever
varit jätterädda och upplevt det som att “hela världen brakat ihop” medan andra inte brytt sig alls.
Även Yasmine uttrycker att en elev inte brytt sig och sagt "Jaha, okej, jag fick det, whatever". Mirjam
nämner också att många barn blir extra rädda för att “polisen är ganska otäck” i barnets ögon.
Nora berättar att hon minns en elev som hon tydligt såg påverkades av att ha blivit polisanmäld.
Hon berättar att elevens föräldrar efter anmälan uttryckt “ungefär att om inte du sköter dig så kommer
du att bli placerad”. Under intervjun pekar hon på ett inristat märke på bordet vi sitter vid och säger:
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Det är han som har målat den här fina grejen här på bordskanten… För att han var så nervös.
Och då fick jag säga att “nej, du kommer inte bli placerad för att du har fått en polisanmälan
på dig”. Och då vet man inte, har man skrämt honom till att lugna ner sig? Är det en bra
metod? Men där märkte man iallafall att, ja, han lugnade ner sig. (Nora)
I likhet med Noras resonemang, lyfter även Tony att han upplever det svårt att veta hur en anmälan
eventuellt kan påverka barnet - på såväl kort som lång sikt.
Det går inte att säga precis så vad hade den här situationen för inverkan på den här eleven,
utan det återstår ju att se längre fram i livet. Och vad gjorde det med dig att du blev
polisanmäld när du gick i årskurs två? Och det vet man ju inte riktigt, och eleverna kanske
inte riktigt har svar på det heller i nuläget.. Utan när man blir lite mognare kan man ju
reflektera kring, liksom vad hände här och varför blev jag utsatt för det här, eller varför mina
händelser resulterade i det här. (Tony)
Therese och Yasmine tror att en polisanmälan inte bara påverkar barnet, utan även hela barnets familj.
Båda menar att det skapar stor rädsla och otrygghet i en familj när ens barn blivit polisanmäld.
Therese synliggör ytterligare en aspekt när hon problematiserar kring en familjs relation till
rättsväsendet. Hon menar att många som bott i Sverige länge har en relation till rättsväsendet där man
inte är rädd för polisen, men att det är viktigt att veta att det finns många som har en mer problematisk
relation till myndigheter. Hon menar att många familjer inte har en aning om vad en polisanmälan
kommer att leda till, vilka register man kommer att finnas med i eller hur det kommer att prägla resten
av livet.
Två informanter menar till skillnad från resten att inte tror att en polisanmälan påverkar barnet
nämnvärt. Kent menar det kan vara tufft, men menar inte att det skulle vara till någon större skada för
barnet eller leda till men i förlängningen. Siv säger att hon “inte tror att det påverkar barnet”, men
nämner att hon tror att det kan påverka relationen mellan kurator och barnet negativt.
Några informanter för ett resonemang kring barnets förståelse av en polisanmälan och beskriver att
de inte tror att ett barn i grundskolan, på grund av sin låga ålder, kan ta in och förstå vad en
polisanmälan innebär. Tony menar att bara ordet “polisanmälan” kan vara svårt för de yngre att förstå,
men att “polisen kom” kanske är något man kan förstå och prata om. Siv säger att om “barnet i sig är
lite öppen så går det ju att nå och förklara och berätta vad det är som gör att man gör som man gör”.
Hon betonar vikten av att barnet förstår varför skolan polisanmält och tror att barnet annars bara
kommer att se polisanmälan som ett straff. Yasmine för ett liknande resonemang kring vikten av att
barnet förstår vad en polisanmälan innebär, och vilka konsekvenser det kan ge om så inte är fallet:
Gör man en polisanmälan på en som är 13 år, jag tror verkligen inte att de förstår. Vad är en
polisanmälan? Vad händer? Jag tror inte att de fått den informationen innan. Så det är därför
jag inte tror att det blir nån effekt heller. (Yasmine)
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5.4.2 Barnets självbild

Hälften av informanterna ger uttryck för att en polisanmälan kan påverka barnet och dess självbild.
Några lyfter själva begreppet “stämplande” när de tillfrågats om vilka konsekvenser de tror att en
polisanmälan kan medföra, medan andra beskriver det genom att berätta om vad ett barn uttryckt efter
att det blivit polisanmält. Nora berättar att hon efter en incident ringde upp en elev som blivit
hemskickad med informationen om att en polisanmälan ska göras och att denne då sagt att “jag känner
mig som ett jävla monster”. En annan informant beskriver att en polisanmälan kan innebära stora
konsekvenser för barnet:
Ibland kan det… vara en stämpel. Mot de här barnen att "nu är du i den här kriminella
världen" på nåt vis. Det är verkligen såhär fingertoppskänsla man måste ha då egentligen, när
det handlar om små och yngre barn och ungdomar. (Tony)
Nora beskriver att det i området hennes skola ligger i finns “en gängkriminalitet” och att det bland
eleverna i skolan finns en hierarki. Hon berättar att skolan har “elever som tycker att det är coolt med
en polisanmälan”. Enligt Nora tillhör många elever gäng, där även äldre syskon och vänner
förekommer, då blir det en “statusgrej i gänget att ha en polisanmälan på sig”.
Som jag sa den där tio-åringen, han va säkert skitledsen och låg hemma och grinade för att
han tyckte att det var skitjobbigt.. Men här när han kommer till skolan så är han ju “jag har
fått en polisanmälan, yeah”och man bara “det är inte coolt”. För att han tycker då att dem här
som han ser upp till, som finns i fel kretsar, har det (polisanmälningar, vår anm.) så då stiger
han lite i deras gäng. (Nora)
Nora säger att trots att dessa elever uttrycker att de tycker att det är coolt, så tror hon att de” egentligen
inte tycker det i hjärtat”.
Mirjam talar om att det finns en liten grupp barn på skolan, som har det jättejobbigt och struligt
hemma och som har med sig ett hat mot myndigheter och polis från syskon och föräldrar. Hon menar
att det för ett sådant barn kan fungera stigmatiserande när det kommer fram att barnet blivit
polisanmält. Mirjam berättar att hon tror att en polisanmälan av något av dessa barn kan “förstärka det
hat som finns inbyggt inifrån” och menar att det kan “dra igång något större”. Hon beskriver att det
enligt henne kan vara “helt förödande” med en polisanmälan för ett barn som redan identifierar sig
som kriminell.

5.5 Barnets bästa
5.5.1 Barnets bästa är att nå kunskapsmålen

Då studien delvis syftar undersöka polisanmälningar av barn i grundskolan, i relation till barnets bästa,
ombads samtliga informanter att definiera vad principen om barnets bästa innebar för dem. Samtliga
informanter lyfter att en viktig del i såväl skolans, som kuratorns, arbete är att se till att eleverna klarar
av att nå kunskapsmålen. Den bild som framträder är att lärarnas roll fokuserar på undervisning och att
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hjälpa eleverna nå kunskapsmålen, medan kuratorns roll i skolan är att se till att barnen mår bra - så att
det kan uppnå kunskapsmålen. Therese beskriver det på följande sätt:
Kunskapsmålen är ju här borta, och allt annat på vägen måste liksom fungera, så då måste
man hitta vad som är bäst för varje individuell elev för att nå dit. På sätt och vis har man ju,
alltså vårt uppdrag, att barnen ska nå en viss kunskapsnivå, det är det bästa för barnet i skolan,
det är vad som krävs, det är liksom vad lagen är till för (Therese)
Flertalet kuratorer förklarar att de har barnets bästa i åtanke dagligen och att barnets bästa genomsyrar
hela skolorganisationen.
Det är ju därför man sitter här som kurator, för att vara en del av barnets bästa, alla vuxna som
jobbar i skolan har ju precis samma uppdrag, och det är att hjälpa barnen att nå de målen, man
har bara olika perspektiv man jobbar utifrån, för mig blir det ju så att jag vet hur barn behöver
må för att kunna nå kunskapsmålen. (Therese)
Även Kent berättar att han tycker att det är viktigt att ha ett socialt perspektiv i arbetet med barnen:
Sen brukar jag ju också att säga så får du skolan att fungera det är ju också ett sätt att må bra..
oj nu börjar du gå på lektionerna Bra! Oj nu åkte betyget upp, Bra! Då mår man bättre och då
gör man inte en massa dumheter.. men det gäller ju att tänka i det här perspektivet. medan
lärare kanske mest tänker på betyget. Många gånger tror jag inte att lärare har det där breda
tänket. Eller de kan ha det om man sitter och pratar med dem. Man får liksom plantera tanken.
(Kent)
En annan framträdande tolkning av principen om barnets bästa är att skolan behöver anpassa sig efter
det individuella barnet och se barnet där det befinner sig. Detta är, återigen, för att barnet lättare ska
uppnå kunskapsmålen. Mirjam berättar att rektor på hennes skola har gjort ett gediget arbete med att
anpassa hela skolan efter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att möjliggöra att
alla barn, oavsett behov, ska kunna gå i “storklass” finns tyngdvästar, stressbollar och höj- och
sänkbara bord i varje klassrum. Detta menar hon är bra för alla elever, men kanske extra välkommet
för att barn med kryp i benen, som då slipper sitta stilla på en stol, när barnet inte klarar av det. Hon
menar anpassningen i skolan har bidragit till att de “explosiva barnen blir inte så explosiva”. I likhet
med Mirjam lyfter Yasmine vikten av att skolan är anpassningsbar: “Och alla barnens behov ser olika
ut liksom, så jag tänker att skolan måste kunna forma sig efter barnet, så att barnet inte behöver forma
sig efter skolan hela tiden” (Yasmine).
Ett par av våra respondenter uttrycker att det finns en fungerande organisation och ett uttalat och
genomarbetat förhållningssätt till eleverna, som de tänker ska genomsyra verksamheten och verka för
elevens bästa. Flertalet andra menar att det finns i åtanke men att det inte är uttalat. Siv berättar att hon
inte tror att de säger att “med tanke på barnkonventionen, så gör vi si eller så”, men att
barnkonventionen “ligger någonstans i botten ändå”. Tony menar att att barnets bästa finns i åtanke,
och är underförstått, hela tiden. Han berättar att kommunen anammar olika metoder kontinuerligt för
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att säkerställa att man arbetar för barnets bästa och berättar att “lågaffektivt bemötande är på modet
just nu, man ska inte till exempel tillrättavisa med hård hand, utan hellre ta reda på orsaken till att det
händer”.
I kontrast till resterande utsagor, lyfter Nora att hon, och även hennes kollegor i elevhälsoteamet
har ett dagligt tänk på barnets bästa, men att skolans ledning byts ut så ofta att hon inte tycker att det
finns tydligt implementerat i verksamheten. “Den här nya skolledningen som kommer in och bara
dirigerar ut order, då känner jag bara att det här är inte för barnets bästa, det här är för att det ska se bra
ut när skolinspektionen kommer’’ (Nora).

5.5.2 Polisanmälan - ett beslut som rör ett barn?

Då vi - med hänvisning till Socialstyrelsens riktlinjer för hur barnets bästa ska tolkas - anser att en
polisanmälan är en åtgärd och/eller ett beslut som rör barnet, intresserade vi oss för hur kuratorerna
resonerade kring detsamma. Vi ställde frågan “anser du att en polisanmälan är ett beslut som rör
barnet?”. Informanterna tycktes ha svårt att förstå vad vi menade med frågan och många bad oss
upprepa frågan eller omformulera den. Några informanter tycktes inte alls kunna svara på frågan, eller
kom med ett resonemang om något som svarade på något annat än frågan. Tony säger att “det är svårt
att säga tycker jag”.
Emma är den av informanterna som kan svara på frågan, men förklarar att hon inte tidigare tänkt på
om en polisanmälan är ett beslut som rör ett barn. Hon säger: “Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag
vet inte.. Jag har nog inte tänkt på det ur det perspektivet’’.

5.5.3 Polisanmälan – förenlig med principen om barnets bästa?

I likhet med vad som presenterats ovan, tycks informanterna ha svårigheter att svara på frågan om en
polisanmälan är förenlig med principen om barnet bästa. Många menar att det inte är svart eller vitt.
En informant menar att han inte kan uttala sig specifikt om polisanmälningar, men för ett resonemang
om åtgärder för barns oönskade handlingar i allmänhet:
Det kan vara att ett gäng grabbar har mobbat en kille i klassen eller något sånt och då drar vi
liksom punktvis att det här händer om det här inte upphör. Dina föräldrar får komma hit det
blir möten du kan eventuellt bli polisanmäld om det här fortsätter. Många gånger då lägger det
sig. Men då kan det ju vara såna här grabbar som kanske inte vanligtvis är involverade i såna
här grejer. Men det är ju en avvägningsfråga alltså många gånger.. Är det bra att göra så? Är
det barnets bästa att man sitter och skäller på dem? Men då har vi gjort den bedömningen att
ja i det här fallet kan det vara det. Man får en reaktion. (Kent)
I likhet med Kent, lyfter Tony att en polisanmälan kan fungera som en markering, som leder till att
barnets oönskade beteende upphör, vilket han menar i förlängningen kan anses vara det bästa för
barnet. På frågan om en polisanmälan är för barnets bästa svarar han:
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Ja, det kan ju vara det någon gång ibland. Att man måste markera att nu nu räcker det på nått
vis. Det är ju inte ofta, men det är ju när det handlar om våld.. Så på något vis måste man ju
visa då att ja det finns en gräns det finns ett stopp och då blir det som en markering på något
vis. (Tony)
Siv menar att skolan aldrig kan veta, utan att de bara kan göra “vad de tror är för barnets bästa”.
Vidare menar hon att det ibland inte blir som “man tänkt sig, och då får man göra om och göra rätt”.
Två informanter har en något tydligare ståndpunkt. Nora svarar att hon tycker att skolan jobbar för
barnets bästa, men att “det här med polisanmälan säger emot att, nej, det gör vi inte alls det”.
Något som är anmärkningsvärt i vårt resultat är att den informant som har minst professionell
erfarenhet av att det görs polisanmälningar i den skola hon arbetar i också är tydligast med att
argumentera för att polisanmälningar som görs av på barn under 15 år inte är förenliga med principen
om barnets bästa:
En polisanmälan av ett barn är ju aldrig för barnets bästa, tror jag, sen naturligtvis.. De här
barnen som är jättejättejätte-utsatta år ut och år in… Där kan man ju, för dem, vara ett tecken
på att folk verkligen tar deras utsatthet på allvar. (...) att man gör en sån markering. (Therese)
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6. Analys
I detta kapitel kommer studiens empiri att analyseras utifrån professionsteori, stämplingsteori, samt
vald forskning och litteratur. Analysen är uppdelad i fyra avsnitt: 6.1 Skolkuratorers perspektiv, 6.2
Skolkuratorns roll, 6.3 Det polisanmälda barnet och 6.4 Barnets bästa.

6.1 Analys av skolkuratorers perspektiv
Detta tema svarar mot studiens övergripande syfte, vilket är att undersöka skolkuratorers perspektiv av
polisanmälningar i grundskolan.

6.1.1 Ett komplext fenomen

Vainik (2017) och Estrada (1999) konstaterar att det pågår en tillämpning av polisanmälningar av barn
under 15 år inom skolans verksamhet. Resultatet visar att informanterna i studien bekräftar att en
tillämpning fortsatt pågår. Studiens informanter synliggör att en polisanmälan måste förstås som en
del av någonting större. I empirin finner vi, utifrån skolkuratorernas perspektiv, påverkande faktorer
för om det i skolan upprättas en polisanmälan eller inte. Vainik (2017) talar om de motiv rektorerna
har för att polisanmäla ett barn. Det handlar om att markera allvarlighetsgraden av barnets handlingar
inför föräldrar vuxenvärlden och socialtjänst (Vainik, 2017). Studiens informanter talar i likhet med
Vainik (2017) om allvarlighetsgraden som en påverkande faktor för att polisanmäla barnet. Flera
informanter synliggör att situationer ibland varit snarlika och att skolan ibland polisanmält och ibland
inte. Detta förstås som att informanterna menar att det sker godtyckligt. Vi tolkar det som att
komplexiteten av en polisanmälan kan förstås genom att fenomenet är oreglerat, vilket både Vainik
(2017) och Estrada (1999) har redogjort för.

6.1.2 En ambivalent hållning

Studiens informanter uttrycker en ambivalent hållning till huruvida en polisanmälan av ett barn i
grundskolan är en rimlig åtgärd eller inte. Informanterna pendlar mellan att att tala om hur ett brott i
samhället också är ett brott i skolan och att beskriva hur ett barn främst behöver stöd framför
bestraffning. Informanterna synliggör både för- och nackdelar med att skolan polisanmäler ett barn. Vi
får hjälp att förstå informanternas ambivalenta hållning med hjälp av professionsteorin.
Skolkuratorerna i studien har i grunden en socionomexamen och tillhör enligt Blom och Morén (2015)
professionen socionomer. Genom professionsteorin kan vi förstå att uppdraget för socionomen inte
enkom kommer ifrån organisationen och de lagar och regler som omsluter organisationen - uppdraget
handlar istället främst om att företräda och bistå utsatta människor. Socionomer formas efter den
yrkesfunktion och yrkesroll som hon har (ibid.). Den ambivalenta hållning skolkuratorerna har till
fenomenet förstås bero på att informanterna pendlar mellan yrkesfunktionen som skolkurator och
professionstillhörigheten som socionom. När informanterna uttrycker att lagar måste följas och att ett
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brott i samhället även är ett brott i skolan menar vi att är det är skolkuratorernas yrkesfunktion som
blir framträdande. Samtidigt hävdas att barnet främst behöver stöd snarare än bestraffning, vilket vi
förstår som att informanterna då lutar sig mot sitt uppdrag som socionom och företrädare för barnet.
Socionomen i skolan förstås ha ett komplext uppdrag i och med både sin yrkesfunktion och sin
professionstillhörighet. Den ambivalenta hållning som synliggörs stämmer överens med vad Blom och
Morén (2015) beskrivit om socionomen som dels en företrädare för det samhällsuppdrag denne har,
dels en produkt av den organisation denne arbetar i.

6.1.3 Vem bär ansvaret?

I resultatet resonerar studiens informanter kring varför en polisanmälan görs och om det är samhällets,
skolans eller föräldrars ansvar att korrigera barns oönskade handlingar. I resultatet framgår att
skolorna gör på olika sätt där vissa är mer restriktiva inför att polisanmäla ett barn än andra. En av
studiens informanter menar att det ligger i tiden att skolor ska polisanmäla och att barns handlingar allt
mer kommit att jämställas med vuxnas. Vi kan förstå informanternas resonemang genom det att titta
på det fostrande uppdraget (Fjellström, 2004). Skolan fostrande uppdrag har sett olika ut över tid
(Wahlgren, 2014; Qvarsebo 2006). Studiens informanter betonar samhällets syn på barn har
förändrats. Att skolan ska spegla samhällets normer menar både Fjellström (2004) och Wahlgren
(2014). Polisanmälningarna kan enligt Vainik (2017) förstås som ett pedagogiskt verktyg för att fostra
barnet till rättskänsla. Några informanter tydliggör att de tycker sig se en ansvarsförskjutning där
föräldrarna ger ett större ansvar till skolan för att fostra barnen. Gemensamt för alla informanter är att
de beskriver att ansvaret för barns oönskade handlingar är vuxenvärldens och således inte barnet.
Vainik (2017) menar att det finns två synsätt på barn som begår oönskade handlingar - antingen att
barn är i behov av skydd eller att deras beteende behöver korrigeras. Vi tolkar informanternas
resonemang som ett sätt att balansera detta dubbla synsätt. En av studiens informanter talar om att en
polisanmälan kanske inte är den bästa lösningen för att ge stöd till ett barn. Vainik (2017)
problematiserar hur en polisanmälan förändrar synen på ett barn och menar att ett barn som tycks leva
farligt, genom en polisanmälan kommer att betraktas som ett farligt barn (ibid.).

6.2 Analys av skolkuratorns roll
Detta tema svarar mot vår första frågeställning som handlar om vilken roll skolkuratorn har vid
tillämpningen av en polisanmälan.

6.2.1 Socionomen i skolan

Samtliga informanter beskriver deras roll i skolan som ensam. En informant belyser att hon är den
enda socionomen i organisationen och att det ibland gör att hon har ett annat perspektiv än hennes
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kollegor. Isaksson (2016) menar att skolkuratorns psykosociala perspektiv både är en tillgång och ett
komplement i skolans verksamhet. För kuratorn kan det uppfattas som ett utanförskap att vara ensam
med det synsätt som denne tillgodosett sig under socionomutbildningen (ibid.). Vidare beskriver
Isaksson (2016) att rollen som ensam socionom i skolan ställer stora krav på autonomi i arbetet. En av
studiens informanter berättar att hennes kollegor ibland kommit att definiera hennes roll åt henne.
Vidare berättar informanten att elevhälsoteamet tidigare haft större mandat och att de gått ihop och
fattat beslut som blivit bättre för eleverna. Backlund (2007) poängterar att skolkuratorer har en svag
autonomi och att de tycks ha en låg legitimitet i förhållande till andra yrkesgrupper i skolan. Isaksson
(2016) förklarar att yrkesgrupper som är i minoritet i en skolorganisation i större utsträckning behöver
hävda och stå upp för sin vision. För att ytterligare förstå den konkurrens som finns mellan olika
yrkesgrupper blir det professionsteoretiska begreppet jurisdiktion relevant (Abbott, 1988). När en
yrkesgrupp har jurisdiktion får de genom att hävda kunskapsmonopol de makt och befogenheter för
arbetet. Studiens informanter synliggör genom att beskriva mandatet som litet att de inte alltid hävdar
sitt kunskapsmonopol i förhållande till uppdraget. Vi menar att socionomens låga autonomitet i skolan
är problematiskt. Att mandatet i vissa fall är litet antyder också att det i förlängningen påverkar
socionomens uppdrag att företräda barnet i skolan och således vara den sociala experten (Lgr69).
Samtidigt återger flera informanter att handlingsutrymmet för hur verksamheten och arbetet ska
bedrivas är stort. De menar då att det finns flera sätt, förutom enskilda samtal, att arbeta på för att lösa
konflikter i skolan. Vi tolkar det som att informanterna givits frihet och förtroende från organisationen
att utforma det praktiska arbetet. Det finns dock en ram för vilka frågor som de är delaktiga i och har
makt, eller jurisdiktion, att agera som beslutsfattare (Abbott, 1988).

6.2.2 Delaktighet vid polisanmälan

I resultatet framgår att rektor i de allra flesta fall är ansvarig för och fattar beslut om att polisanmäla ett
barn. En informant berättar att hon själv varit den som gjort en polisanmälan. En annan ger uttryck för
att det är skönt att inte själv vara delaktig vid ett beslut om att polisanmäla. Blom och Morén (2015)
menar att professioner har allt mindre autonomi i sitt arbete och tvingas underkasta sig byråkratisk
kontroll. Begreppet organisationsprofessionalism menar vi är relevant för att förstå skolkuratorns roll
vid tillämpningen av en polisanmälan. Organisationsprofessionalism bygger på hierarkiska strukturer
för auktoritet och beslutsfattande (ibid.). Inom socialt arbete kan vi förstå socialarbetarens
handlingsutrymme som minskade i takt med att organisationens, i detta fall skolans, kontroll för
arbetet stiger. Flera informanter berättar att de sällan är med i bedömningen om huruvida barnet ska
polisanmälas eller inte. En informant uppger att att hon inte blev tillfrågad utifrån hennes kompetens
och perspektiv. Vi förstår det som att rektor i dessa fall har jurisdiktion för att polisanmäla barnet
(Abbott, 1988). Med hjälp av professionsteorin går det att problematisera hur skolkuratorn förhåller
sig till den funktion och roll som skolan givit denne specifikt i frågan att polisanmäla barnet eller inte
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(Blom & Morén, 2015). Hade profesionstillhörigheten som socionom varit mer självklar menar vi att
socionomen, utifrån uppdraget att företräda barnet, i större uträckning gjort sin röst hörd i frågan och
således valt att delta i bedömningen. En informant lyfter, till skillnad från resterande, att det alltid förs
en diskussion mellan denne och rektor inför ett beslut om att polisanmäla. Informanten beskriver att
rektor tycker att hennes åsikt är viktig. I detta fall tolkar vi det som att rektor inte hävdat juridistiktion
mot skolkuratorn, utan istället bjudit in denne att aktivt delta i bedömningen.
Resultatet visar att rektorerna har stor handlingsfrihet inför ett beslut att polisanmäla. Denna
handlingsfrihet är även något som Vainik (2017) har belyst. En informant berättar hur kommunen gått
in med en restriktiv policy som talar för att inte polisanmäla barn som är under 15 år. Denna policy
kan förstås som en del av en hierarkisk struktur där en auktoritet, i detta fall kommunen, ger
rekommendationer som är auktoritära (Blom & Morén, 2015).
Att skolan polisanmäler ett barn som är under 15 år och skolkuratorns roll i den bedömningen,
förstås enligt oss enklast i en svensk kontext. I Danmark och Finland är skolkuratorerna, till skillnad
från i Sverige, anställda av social- eller skolförvaltningen och har således inte en rektor som chef
(Backlund, 2007). Ett gemensamt drag i det skolkurativa arbetet världen över är att det
individinriktade arbetet dominerande. En annan likhet är att socialarbetarna ser sig själva som
företrädare för eleverna (Huxtable & Blyth, 2002). Det går att argumentera för att skolkuratorns roll i
bedömningen inför att polisanmäla ett barn hade kunnat se annorlunda ut om rektor inte hade varit
chef. Vi tänker även att det hade kunnat underlätta för kuratorerna att stå upp för sina värderingar som
socionom, om de varit anställda inom socialförvaltningen, där socionomen inte befinner sig i
minoritet. Blom och Morén (2015) menar att det mångsidigheten i uppdraget som socionom i skolan
stundtals kan innebära att socionomens lojalitet till organisationen sätts på prov. Utifrån vad
informanterna gett uttryck för i resultatet tolkar vi det dock som att de, vad gäller polisanmälningar,
oftast håller sig lojala skolorganisationen och accepterar sin roll i bedömningen.

6.3 Analys av det polisanmälda barnet
Detta tema svarar mot frågeställning nummer två som handlar om skolkuratorn anser att en
polisanmälan påverkar barnet och isåfall hur.

6.3.1 Påverkar en polisanmälan barnet?

Den bild informanterna förmedlat i resultatet tyder på en oenighet gällande huruvida en polisanmälan
påverkar ett barn eller inte. Två informanter framhäver att de inte tror att en polisanmälan påverkar
barnet nämnvärt. Resterande exemplifierar på olika sätt hur en polisanmälan kan påverka ett barn. Det
mönster vi tycker oss kunna se är att de informanter som uppger att de inte tror att en polisanmälan
påverkar barnet har arbetat som skolkuratorer länge, medan de som tvärtom tycker att det påverkar
generellt inte har lika lång erfarenhet av yrket. Estrada (1999) beskriver att polisanmälningar som
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fenomen dök upp redan på 80-talet. En tolkning vi gör är att lång erfarenhet kan leda till en
normalisering av ett problem.
Ett flertal informanter beskriver att barn som blivit polisanmälda gett uttryck för rädsla och ilska,
men också uppgivenhet. De hävdar även att många barn, till följd av låg ålder, inte har förmågan att
förstå innebörden av att bli polisanmäld. En informant beskriver att det är svårt att veta hur en
polisanmälan kan påverka barnet, på såväl kort som lång sikt. Denne menar att det går inte att säga “så
vad hade den här situationen för inverkan på den här eleven, utan det återstår ju att se längre fram i
livet.. och vad gjorde det med dig att du blev polisanmäld när du gick i årskurs två?”. Giddens &
Sutton (2014) beskriver termerna primär avvikelse och sekundär avvikelse, där den första syftar till de
första överträdelsehandlingarna som ofta kan ses mellan fingrarna, medan den andra innebär att
individerna själva kommit att acceptera stämpeln som avvikare. Vi tolkar informanten som att det är
svårt för såväl barnet själv som omgivningen att i närtid efter en polisanmälan bedöma om barnet fått
en primär eller sekundär avvikelse, utan att det återstår att se över tid.
När några informanter hävdar att det inte bara är det enskilda barnet som påverkas av en
polisanmälan, utan även hela barnets familj, tolkar vi det som att de har en helhetssyn på barnet.
Akademikerförbundet SSR (2015) beskriver att en viktigt uppgift skolkuratorn har är just att ha en
helhetssyn på barnet och att kunna se vikten av hela det sammanhang barnet befinner sig i. Socialt
arbete är det vetenskapliga ämne som ligger till grund för det synsätt och förhållningssätt skolkuratorn
ska bidra med (Akademikerförbundet SSR, 2015). Som socionom är det även viktigt att ha kunskap
om olika kulturer, då man möter människor med olika bakgrund (Akademikerförbundet SSR, 2017).
Giddens & Sutton (2014) menar att sociala handlingar kan vara detsamma, men tolkas olika och ges
olika innebörder beroende på vart en person växt upp. I resultatet ges uttryck för att en polisanmälan är
just en sådan handling. En informant beskriver att alla barn inte kommer från familjer som har en god
relation till rättsväsendet, vilket kan leda till stor ovisshet och oro inför vad en polisanmälan får för
konsekvenser, vilka register man kommer att finnas med i och hur det kommer att prägla en resten av
livet. Att denna aspekt lyfts i resultatet, förstår vi som att socionomen har både kunskap och förståelse
för hur människor med olika bakgrund och kultur kan uppfatta samma sak på olika sätt, vilket är en
del i den helhetssyn Akademikerförbunet SSR (2015) belyser.

6.3.2 Barnets självbild

I Resultatet ger informanterna uttryck för att en polisanmälan kan fungera stämplande och påverka
barnets självbild. Några informanter säger uttalat att en polisanmälan är “stämplande”. Andra uttrycker
det istället mellan raderna, exempelvis den informant som berättar att en elev sagt att han “känner sig
som ett jävla monster”.
Inom varje samhälle finns bestämda regler och normer som upprätthålls av samhällets medborgare
(Giddens & Sutton, 2014). När en medborgare bryter mot en av samhällets normer, kan det förstås
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som ett avvikande beteende, vilket får konsekvenser i form av sanktioner (ibid.). Vi menar att vårt
resultat visar att skolan kan förstås som ett samhälle i miniatyr. Skolans elever har i likhet med vad
Giddens och Sutton (2014) beskriver olika regler och normer att förhålla sig till, och om de bryter mot
dessa kan en konsekvens resultera i en polisanmälan. Vad Giddens och Sutton (2014) beskriver
stämmer väl överens med vårt resultat, som visar normer i form vad som klassas som avvikande
beteende och inte, skiljer sig mellan olika kuratorer och olika skolor. Resultatet speglar också att
gränsdragningen för när en skola “drar gränsen” för åtgärder mot ett avvikande beteende skiljer sig åt.
Vissa skolor är mycket restriktiva med att polisanmäla ett barn, vilket enligt oss tyder på att de i större
utsträckning accepterar barns oönskade beteenden eller att de använder andra metoder för att få bukt
med beteendet. Andra skolor beskrivs polisanmäla mer, vilket vi förstår som att de har en lägre
toleranströskel. Giddens och Sutton (2014) beskriver att det finns maktstrukturer inom ett samhälle,
eller i vårt fall en skola. Normer kring vad som anses vara ett avvikande beteende definieras av en
grupp som är högre upp i maktstrukturen och att de med mindre makt behöver anpassa sig efter dessa
(ibid.). Vi menar att det i vårt resultat är tydligt att det är de vuxna som definierar vad som är ett
avvikande beteende och att barnen i skolan behöver anpassa sig efter det. Giddens och Sutton (2014)
menar att ett kriminellt eller avvikande beteende kan förstås som en social konstruktion, och att dessa
ser olika ut i olika organisationer. En informant beskriver i likhet med vad som nämnts ovan att en
polisanmälan kan sända ut signaler till barnet att “nu är du i den kriminella världen”.
Stämplingsteorin bygger på ett grundantagande om att den som avviker från normen också själv
kommer att identifiera sig som avvikare till följd av samhällets avståndstagande (Giddens & Sutton,
2014). Det är inte det avvikande beteendet i sig som som är den avgörande faktorn för att en persons
självbild ska förändras, utan den reaktion som väcks av omgivningen (ibid.). Vi menar att det i vårt
resultat blir tydligt att en polisanmälan är en sådan reaktion från omgivningen som kan bidra med att
skapa en identitet som avvikare. Att flera informanter beskriver att barn som blivit polisanmälda
uppvisat känslor som rädsla och nedstämdhet, men även ilska. Detta tolkas av oss som ett tecken på att
barnet förstår att hen har ett avvikande beteende, enligt såväl skola som samhälle. Även Vainik (2017)
lyfter det händer någonting med ett barn som polisanmälts; det går från att vara ett barn med ett
problembeteende till att bli en misstänkt brottsling. På så vis konstrueras bilden av barnet på nytt och
barnet ses som ett farligt barn, snarare än ett barn som lever farligt. Detta stämmer även med vad
Hazel (2008) menar om att hur ett barn beskrivs, konstruerar bilden av barnet, vilket i sin tur påverkar
vilken insats eller påföljd ett barn får. Giddens och Sutton (2014) beskriver att när ett barn stämplats
som en potentiell brottsling blir denne stigmatiserad och löper en stort risk att uppfattas som opålitlig.
Vidare kan stämpeln förstås som en slags statusindikation och vid en sekundär avvikelse leda till att
avvikandet blir en central del av en persons självidentitet som leder till att denne fortsätter att upprepa
beteende (ibid.). Vårt resultat belyser att det förekommer att elever uppfattar en polisanmälan som
något häftigt och som bidrar till en högre status i skolan och utanför skolan. Det beskrivs att en
polisanmälan blir “en statusgrej i gänget”. Vi kan förstå det som att dessa elever håller på att gå från
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en primär till en sekundär avvikelse. Vid en primär avvikelse blir endast en marginell del av en
persons personlighet, medan en person vid en sekundär avvikelse kommit att acceptera stämpeln som
avvikare (Giddens & Sutton, 2014).
Vainik och Kassman (2017) synliggör att antalet polisanmälningar är högre i områden med låg
socioekonomisk status. Vårt resultat visar att kuratorer som nämner stämpling arbetar i skolor som
ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Vi menar att vår studie inte är tillräckligt omfattande för att
kunna uttala oss om att detta skulle kunna innebära ett samband, men vi anser ändå att det är en
intressant och betydande iakttagelse.
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att hälften av informanterna anser att en polisanmälan på
olika sätt kan påverka ett barns självbild. Med hjälp av stämplingsteorin har vi synliggjort att en
polisanmälan skulle kunna få mycket stora konsekvenser för barnet om denne börjar integrera det
avvikande beteendet som en del sin självbild.

6.4 Analys av barnets bästa
Detta tema svarar dels mot studiens övergripande syfte, och mot den tredje frågeställningen som
handlar om hur kuratorerna ser på polisanmälningar i relation till barnkonventionens princip om
barnets bästa.
6.4.1 Barnets bästa är att nå kunskapsmålen

Schiratzki (2014) belyser att vilken innebörd begreppet barnets bästa har varierar beroende på barnets
kontext, men även vilka det är som tolkar begreppet. Ett bra exempel på detta är att principen om
barnets bästa tolkats olika när den anpassats efter skollagen (SFS 2010:800) och socialtjänstlagen
(SFS 2001:453). Skolkuratorns professionstillhörighet är vanligen socionom (Blom & Morén, 2015).
Detta skulle enligt oss kunna tala för att kuratorerna tolkar barnets bästa utifrån skrivelsen i
socialtjänstlagen som är den lag en socionom oftast arbetar under. Samtidigt arbetar skolkuratorn i just
en skola, där skollagen präglar arbetet. Resultatet visar att informanternas tolkning är samstämmig barnets bästa innebär för dem att barnen ska uppnå kunskapsmålen. Majoriteten av informanterna
uppger att det i skolorna de arbetar i finns ett tydligt tänk kring barnets bästa och att det genomsyrar
verksamheten, även om det inte alltid är uttalat. Ett undantag är att en informant beskriver att skolans
ledning ständigt byts ut. “Den här nya skolledningen som kommer in och bara dirigerar ut order, då
känner jag bara att det här är inte för barnets bästa, det här är för att det ska se bra ut när
skolinspektionen kommer”. Vi tolkar informanternas olika svar som att skolans ledning har en viktig
roll och ansvar vad gäller att se till att principen om barnets bästa efterlevs.
Många informanter lyfter på olika sätt att en del av barnets bästa i skolan är att skolan måste kunna
anpassa sig efter barnet “så att barnet inte behöver forma sig efter skolan hela tiden”. En anpassning
som lyfts är att en skola köpt in olika verktyg som bidragit till att “de explosiva barnen inte blir så
explosiva”. Isaksson (2016) menar att skolkuratorns viktigaste uppgift är att möta barnet och barnets
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behov och att företräda barnets perspektiv framför skolans. Informanterna beskriver att deras bidrag
till att arbeta för barnets bästa är att se till att barnen mår bra - så att de ska kunna uppnå
kunskapsmålen. Detta kan förstås utifrån vad Blom och Morén (2015) skriver om att socionomer i
större uträckning kommit att formas efter den yrkesroll de har, snarare än den profession de tillhör. De
menar vidare att professioner har mindre autonomi i sitt arbete och tvingas anpassa sig efter den
organisation de arbetar i (ibid.). Vi tolkar det som att våra intervjupersoner är starkt formade av den
organisation de arbetar i då deras resonemang kring barnets bästa mer handlar om det
kunskapsförmedlande uppdraget snarare än att företräda barnets perspektiv framför skolans.
6.4.2 Polisanmälan - ett beslut som rör ett barn?

Vi har i resultatet synliggjort att kuratorerna hade svårt att förstå frågan om de anser att en
polisanmälan är ett beslut och/eller en åtgärd som rör ett barn. Några kunde inte svara alls. En annan
uppgav att “det är svårt att säga”. En informant menade att denne “inte tänkt på det ur det
perspektivet”. Vi tolkar det som att informanten genom att säga detta, menar att denne inte tänkt på en
polisanmälan i form av att det är ett beslut som rör ett barn. JO (1998/99) beskriver, i ett utlåtande, en
polisanmälan som både en åtgärd och en sanktion. Även Socialstyrelsen (2012a) redogör i ett
stöddokument om barnets bästa för att “med en åtgärd avses insatser på individnivå, det vill säga
utrednings-, stöd- och behandlingsinsatser”. En polisanmälan beskrivs av vissa informanter leda till att
barnet får stöd i form av att det blir ett uppvaknande för socialtjänst och vuxna runt omkring barnet,
varför vi av de utsagorna menar att de hade kunnat anse att en polisanmälan ändå var en åtgärd som
rör barnet. Vi kan istället förstå avsaknaden av detta perspektiv genom professionsteorin, där
informanterna tycks präglas av den organisation de verkar i och sin funktion som skolkurator snarare
än sin professionstillhörighet som socionom (Blom & Morén, 2015).
6.4.3 Polisanmälan – förenlig med principen om barnets bästa?

JO riktade i ett uttalande (1998/99) kritik mot en skola som polisanmält en sjuårig pojkes
våldshandling mot en lärare. Det framgick av direktivet att en skolrelaterad polisanmälan mot ett barn
under 12 år sannolikt är ett brott mot principen om barnets bästa i FN:s konvention om barnets
rättigheter (ibid.). När informanterna i vår studie tillfrågats om de anser att en polisanmälan är förenlig
med principen om barnets bästa har de, i likhet med vad som presenterats i ovan avsnitt, svårt att svara
på frågan. Två informanter uttrycker tydligt att de anser att en polisanmälan inte är förenlig med
principen om barnets bästa. En reflektion vi gör är att de informanter som arbetat länge tycks ha en
mer normaliserad bild av polisanmälningar, medan de som uttrycker att det inte är förenligt med
barnets bästa inte har lika många år sedan socionomexamen. En annan informant menar att det aldrig
går att veta vad som är barnets bästa, utan att man “bara kan göra vad man tror är barnets bästa”.
Vainik (2017) beskriver att det inom skolor idag finns två olika synsätt vad gäller barn som begår
oönskade handlingar. Det ena är synen om barnet som varandes i behov av skydd och socialt stöd,
barn som lever farligt, det andra är synen om barnet som en samhällsrisk som behöver korrigeras det
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farliga barnet. Resultatet visar hur informanterna pendlar mellan dessa två synsätt på barn. När
informanterna beskriver att de vet att dessa barn behöver stöd, menar vi att de i likhet med vad Vainik
(2017) beskrivet, talar om ett barn som lever farligt. Flera informanter uttrycker att det ibland kan vara
för barnets bästa att bli polisanmäld. Vi menar här att de ger uttryck för vad Vainik (2017) beskriver
om det farliga barnet vars beteende måste korrigeras. Informanterna förklarar att skolan genom att
polisanmäla signalerar till föräldrar och myndigheter att “nu är det på väg att gå för långt” med
förhoppningen om att barnets beteende ska upphöra.
Dane (2015) menar att barnets bästa innebär att utreda vad som är det individuella barnets bästa,
väga det mot relevanta intressen samt att göra en bedömning utifrån beprövad erfarenhet, kunskap och
forskning. I resultatet förmedlas att oönskade handlingar utförda av barn är ett uttryck för någonting.
Flera informanter ger uttryck för en medvetenhet om att dessa barn inte kommer att sluta med dessa
handlingar genom bestraffning och menar istället att dessa barn behöver stöd. Vi tolkar informanternas
resonemang, om oönskade handlingar som ett uttryck för någonting annat och att det bästa för barnet
är att få stöd, som att de besitter den erfarenhet och kunskap som Dane (2015) talar om. Vi menar här,
även om vissa informanter inte själva sätter ord på det, att informanterna ger uttryck för att en
polisanmälan är inte alltid är förenlig med principen om barnets bästa.
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7. Avslutande kapitel
7.1 Slutsats
Studiens syfte var att undersöka skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar i grundskolan. Vi kan
konstatera att motsägelserna i informanternas utsagor och deras ambivalenta hållning till en
skolrelaterad polisanmälan är ett intressant resultat. Det illustrerar ett komplext fenomen där skolan tar
ställning till om och på vilket sätt ett barns oönskade handlingar ska korrigeras. Resultatet visar att
skolkuratorer, trots att de ger uttryck för att polisanmälningar kan påverka barnet negativt, oftast inte
är delaktiga när det fattas ett beslut om att polisanmäla ett barn. I likhet med Vainiks (2017)
avhandling visar resultatet också att synen på barns oönskade handlingar och hur dessa ska korrigeras
har förändrats över tid samt att barn idag i större uträckning själva hålls ansvariga för sina handlingar.
Givet studiens syfte formulerades tre frågeställningar för att konkretisera detta syfte. Studiens
första frågeställning syftade till att besvara vilken roll som skolkuratorer har vid tillämpningen av en
polisanmälan. Det framgår av studiens informanter att den generella rollen som skolkurator uppfattas
som ensam och då främst i form av att vara ensam med ett socialt synsätt. Rollen omsluts av liten
legitimitet och kräver stor autonomi i arbetet (Isaksson, 2016). Samtidigt omges den generella rollen
som skolkurator har ett stort handlingsutrymme för att utforma det praktiska arbetet. När en skola gör
en polisanmälan av ett barn är det vanligtvis rektor som anmäler och skolkuratorn deltar sällan i
bedömningen. I studiens återfinns dock ett undantag i form av en informant som uppger att denne
alltid deltar i bedömningen tillsammans med rektor. Med bakgrund av detta går det att dra slutsatsen
att skolkuratorer sällan har en roll vid en skolrelaterad polisanmälan. Detta förstår vi genom att
informanterna agerar utifrån sin yrkesfunktion som skolkurator snarare än sin professionstillhörighet
som socionom och således accepterar rektors jurisdiktion i frågan (Blom & Morén, 2015). Socionomer
besitter genom deras utbildning stor psykosocial kompetens (Isaksson, 2016). Trots detta uppger
studiens informanter att de inte deltar i bedömningen inför att polisanmäla ett barn. Detta menar vi
antyder att socionomens låga legitimitet blir speciellt framträdande. När socionomen inte tillfrågats att
delta i bedömningen fattar således rektorn beslut om att polisanmäla ett barn utifrån dennes egen
kompetens. Rektor hävdar sitt kunskapsmonopol och stänger ute socionomen genom att tillämpa en
polisanmälan utan att göra en bedömning i samråd med socionomen. Socionomen ges således inte
tillåtelse att delta i bedömningen eller inte anväder sitt handlingsutrymme för att delta. Detta får
konsekvensen att barn under 15 år blir polisanmälda- trots att socionomen i skolan tycks ha kunskap
om att en polisanmälan sällan ger den effekt som önskas och kan ge negativa konsekvenser för barnet.
Studiens andra frågeställning syftade till att undersöka om skolkuratorerna anser att en
polisanmälan påverkar barnet, och isåfall på vilket sätt. Det framgår av informanterna att det råder en
oenighet om en polisanmälan påverkar barnet, och även på vilket sätt det påverkar. Erfarenheter i form
av såväl positiv som negativ påverkan på ett barn som blivit polisanmält skildras i informanternas
utsagor. Positiva aspekter som synliggörs är att en polisanmälan kan fungera som en nödbroms för
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barnet genom att markera för såväl barn som vuxna att “nu räcker det”. Vi förstår informanterna som
att de menar att en polisanmälan kan ha en brottsförebyggande effekt. Informanterna förmedlar
erfarenheter av att en polisanmälan kan påverka såväl barnet som barnets familj negativt, i form av
rädsla och oförstånd för situationen. Det uttrycks även att en polisanmälan kan påverka barnet negativt
i form av att stämpla barnet som avvikare gentemot den norm som är definierad av skolan. Med hjälp
av stämplingsteorin synliggjordes hur en polisanmälan i förlängningen kan ge mycket stora
konsekvenser för barnet. Barn som bryter mot sociala normer och regler, och därmed stämplas som
avvikare, kan börja integrera det avvikande beteendet som en del av sin identitet. Utifrån detta dras
slutsatsen att en polisanmälan kan påverka barnet både positivt och negativt.
Studien har också syftat till att undersöka om skolkuratorerna anser att en polisanmälan är förenlig
med principen om barnets bästa. Den tredje frågeställningen avser besvara hur skolkuratorer ser på
polisanmälningar i relation till principen om barnets bästa. I resultatet synliggjordes att barnets bästa
handlar om att barnet ska nå kunskapsmålen i skolan. Ingen av studiens informanter tycks se en
relation mellan en polisanmälan och principen om barnets bästa, såsom den definierats av
Socialstyrelsen (2011). I resultatet framgår att informanterna inte har reflekterat över att en
polisanmälan skulle vara ett sådant beslut som rör ett barn. Trots att ingen informant uttryckligen
säger att en polisanmälan skulle vara en sådan åtgärd som rör ett barn, menar vi ändå att några utsagor
ger uttryck för det mellan raderna. Majoriteten av informanterna har också svårt att svara på frågan om
en polisanmälan enligt dem är förenlig med principen om barnets bästa. Många informanter tycks
dock ha en negativ inställning till skolrelaterade polisanmälningar och menar att det finns andra,
bättre, sätt att arbeta med barns oönskade handlingar. Detta menar vi talar för att skolkuratorerna inte
alltid anser att polisanmälningar och principen om barnets bästa är förenliga. Två av åtta informanter
säger uttryckligen att de inte anser att en polisanmälan är förenlig med principen om barnets bästa.
Slutsatsen av föregående resonemang är att skolkuratorn inte tycks reflektera över eller se relationen
mellan principen om barnets bästa och det faktum att skolan gör en polisanmälan. JO (1998/99) har
uttalat kritik mot skolor som polisanmäler barn och uttryckt att en polisanmälan kan vara ett brott mot
principen om barnets bästa. Vi menar, i likhet med vad JO uttrycker, att en polisanmälan är ett sådant
beslut som rör ett barn. Därför bör en polisanmälan enligt oss föranledas av en bedömning och
grundas på beprövad erfarenhet, kunskap och forskning (Dane, 2015). Konsekvensen, av att
socionomen i skolan inte ser en polisanmälan som ett sådant beslut som rör ett barn, blir att ingen
företräder barnet i denna fråga. Socionomen har genom sin profession ett uppdrag att företräda barn i
utsatta situationer och bör därmed vara bärare av barnet bästa. Att skolkuratorer inte deltar i
bedömningen och således inte företräder barnet menar vi är problematiskt.
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7.2 Diskussion
Vi ämnar i denna diskussionsdel att diskutera våra slutsatser i förhållande till valda analysteorier,
litteratur och forskning. Vi kommer även att resonera kring studiens kunskapsanspråk och ge förslag
till vidare forskning.
Vi anser att de skilda teorierna som vi valt att analysera vår empiri med bidragit till att belysa och
förstå den komplexitet och ambivalens som identifierats. Med hjälp av ett professionsteoretiskt synsätt
har vi belyst att och försökt att förstå varför socionomen sällan har en roll vid en skolrelaterad
polisanmälan. Begreppen från stämplingsteorin bidrog till att åskådliggöra och problematisera hur en
polisanmälan kan påverka ett barn som har blivit polisanmäld. Blom och Morén (2015) beskriver att
teori är en abstrakt förenkling av verkligheten. Vi förstår att de teorier vi har valt inte utgör
heltäckande förklaringar för att tolka vårt resultat. Resultatet av studien visar att skolkuratorer sällan
har en roll vid en polisanmälan. Vi har valt att problematisera och förstå det genom att skolkuratorn
ser till sin funktion och är lojal med organisationen snarare än att se till sitt uppdrag som socionom.
Denna tolkning bygger på ett nyweberianskt synsätt, som delar av professionsteorin är sprungen ur. Vi
förstår det som att socionomen skulle kunna ha makt att agera annorlunda utifrån sitt uppdrag.
Samtidigt har vi sett att socionomen inte har makt att fatta beslut, i och med att rektor är den som är
ytterst ansvarig för det. Det finns här ett utrymme för att kritisera denna tolkning. Vår tolkning
utesluter andra faktorer som skulle kunna vara väsentliga för varför socionomen inte har en roll vid
bedömningen. Någon skulle kunna hävda att det är personen, inte funktionen som är den mest
avgörande faktorn för att hävda makt. Kanske handlar det om socionomens personliga erfarenheter
eller värderingar? En annat sätt att förstå varför socionomen sällan har en roll vid en skolrelaterad
polisanmälan kan vara att de inte vill delta i frågan, då denna uppgift inte ingår i arbetsbeskrivningen.
Med hjälp av stämplingsteorin förstår vi att en polisanmälan kan få negativa konsekvenser för ett
barn på såväl kort som lång sikt. Stämplingsteorin bygger på ett antagande om att ett negativt beteende
är en social konstruktion (Giddens & Sutton, 2014). Det finns riktad kritik mot teorin, där vissa menar
att ett avvikande beteende måste förstås genom sin funktion i samhället (ibid.). Skolkuratorerna i
studien belyser att en polisanmälan kan ha en funktion i form av att markera allvarlighetsgraden av
händelsen. Detta exemplifierar att samma kritik som riktas mot stämplingsteorin också finns som
motiv för att skolans ska upprätta en polisanmälan. Vi förstår att den teori vi har valt att synliggöra
konsekvenserna av en polisanmälan med, bygger på antagandet om att barns oönskade handlingar är
socialt konstruerade av skolan. Det finns dock människor som inte håller med om detta.
Vi förstod vid ett tidigt skede att vår forskningsfråga berör flera olika områden. Forskningen kring
fenomenet polisanmälningar i svenska grundskolor är ett relativt outforskat fält. Det finns två
avhandlingar som behandlar ämnet (Vainik, 2017; Estrada, 1999). Dessa två avhandlingar har vi valt
att ta avstamp från. Vainik (2017) har synliggjort komplexiteten vad gäller en polisanmälan i
grundskolan. Bland annat framhävs att rektorers motiv till polisanmäla ett barn varierar stort, men
även att olika skolor har skilda förhållningssätt till följd av att det saknas riktlinjer för hur skolor ska
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agera vid allvarliga händelser. Något av det mest framträdande i vårt resultat har varit skolkuratorernas
beskrivning av fenomenet polisanmälningar i grundskolan som just komplext. Avsaknaden av
forskning ur socionomens perspektiv på skolrelaterade polisanmälningar har för oss inneburit en
svårighet att generalisera och se tydliga likheter med andra studier. Vi finner det därför positivt är att
vår studie tillfört en ny pusselbit av kunskap för att förstå ett mycket komplext och mångfacetterat
fenomen. Vi önskar att någon tar vid där vår studie slutar och breddar det empiriska materialet med
fler intervjuer av socionomer.
År 2007 var skolkuratorns roll i skolan i princip outforskad enligt Backlund (2007). Vi har i denna
studie lutat oss mot två avhandlingar som berört skolkuratorers roll (Backlund, 2007; Isaksson 2016).
Vi har i likhet med Backlund (2007) och Isaksson (2016) kunnat se att skolkuratorns roll i skolan är
problematisk på flera olika sätt. Att skolkuratorns roll är relativt outforskad antyder dock att det borde
forskas mer på området för att på så sätt i förlängningen vara till gagn för praktikern.
Vainik (2017) har poängterat att ett av motiven för en skolrelaterad polisanmälan uppges vara att
det är verkar brottsförebyggande. Detta motiv har skolkuratorerna i denna studien också resonerat
kring. Huruvida en polisanmälan är en brottsförebyggande åtgärd eller saknas det forskning om. Inte
heller hur det uppfattas av ett barn att bli polisanmält finns belyst i forskning. En slutsats vi dragit är
att skolkuratorerna ser en tydlig relation mellan en polisanmälan och principen om barnets bästa.
Skolkuratorerna deltar sällan vid rektors bedömning inför att polisanmäla barnet. I likhet med vad
Vainik (2017) och Estrada (1999) tidigare konstaterat, har denna studie bekräftat att en tillämpning av
polisanmälningar pågår i svenska grundskolor. Vi menar att de barn som blir polisanmälda är en
osynliggjord grupp som det saknas kunskap om. Omfattningen av skolrelaterade polisanmälningar är
svår att uttala sig om, då brott begådda av barn under 15 år inte på ett enkelt sätt går att urskilja i
statistik. Det är därför omöjligt att uttala sig om hur många barn som blir polisanmälda av skolan varje
år. Vi kan bara konstatera att det pågår, och att det saknas kunskap om hur polisanmälningarna
påverkar dessa barn på kort och lång sikt. Vi menar att vi genom vår studie bidragit med viktig
kunskap i form av slutsatsen att en polisanmälan kan påverka barnet och att denna påverkan kan ge
negativa konsekvenser. Vi önskar att någon synliggör barnens röst i frågan, genom att undersöka
dennes egna upplevelser av en polisanmälan, för att på det sättet lägga ytterligare en pusselbit av
kunskap för att förstå fenomenet.

7.3 Slutord
Socialt arbete är en mångfacetterad arena där socionomen har ett uppdrag som riktar sig åt flera olika
håll. Vår intention med studien har inte varit att kritisera enskilda utan att belysa det viktiga uppdrag
skolkuratorn har i rollen att företräda en utsatt grupp. I denna studie presenteras flera slutsatser, men
enligt oss är den viktigaste att en polisanmälan kan ha en stämplande funktion och påverka ett barn
negativt. Vi önskar genom att belysa detta att socionomen i skolan som företrädare för utsatta barn
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tilldelas en given roll att delta vid bedömningen om ett barn ska polisanmälas - eller om det finns
någon annan mer lämplig åtgärd?

7.4 Engelsk titel
Police-reports in compulsory school - in the best interest of the child? - A qualitative study about
school counselors perspective and experiences
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Bilaga 1 - Intervjuguide
Inledande frågor:
När tog du examen?
Har du jobbat någonstans innan du började jobba inom skolan?
Samtyckesbrev + fråga om ok att vi spelar in?
Tema 1: Skolkuratorns roll
- Berätta om hur det är att arbeta som skolkurator?
- Hur är det att vara ensam socionom i en organisation som domineras av lärare?
- Hur upplever du att samverkan med lärare fungerar?
- Hur upplever du att samverkan med rektor fungerar?
- Är din chef rektor i skolan eller har du en chef utanför organisationen?
- Hur ser samverkan ut på din arbetsplats? Exempel: Hur arbetar ni tillsammans
gällande frågor som berör ett barn som begått ett brott/haft ett oönskat beteende?
- Upplever du att det förekommer meningsskiljaktigheter mellan den egna
professionens perspektiv och andra professioners perspektiv på såväl barnets bästa
som polisanmälningar?
- (Hur skulle du vilja att samarbetsformerna var utformade?)
Tema 2: Polisanmälningar i grundskolan
- Berätta vad du vet om polisanmälningar av barn under 15 år.
- kan du berätta om dina erfarenheter av skolrelaterade polisanmälningar?
- Vad innebär fostran av elever för dig?
- Vad innebär en polisanmälan av ett barn för dig?
- Vad tycker du om polisanmälningar av barn i grundskolan? Bra, dåligt? MOTIVERA!
- Har du varit att en polisanmälan gjorts av ett barn i din skola?
- (Om ja, händer det ofta?)
- (Om nej, varför anmäls det inte?)
- Kan du berätta om din roll vid en polisanmälan?
- Reflekterar ni någonting över att polisanmälningar görs (eller inte görs?)
- Upplever du att polisanmälningar leder till goda resultat/att situationen blir bättre för
barnet? Är det brottsförebyggande?
- Finns andra sätt att arbeta kring ett barn som gör oönskade handlingar?
- Är du med i bedömningen/kan du påverka om en anmälan görs eller ej?
- Känner du att du har möjlighet att påverka om en anmälan av ett barn görs eller ej?
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Tema 3: Barnets bästa
- Anser du att en polisanmälan påverkar barnet?
- Hur tror du att en polisanmälan påverkar barnet?
- Hur tillämpar ni Barnkonventionen på er arbetsplats? Dvs, hur tar ni barnets bästa
och barnets röst i beaktande?
- Vad tänker du kring principen om barnets bästa? Skiljer ditt synsätt från lärares? (Ge gärna
exempel)
- Anser du att en polisanmälan är ett beslut som rör ett barn?
- Är en polisanmälan förenlig med principen om barnets bästa?
Avslutning
- Känner du att det är någon fråga som saknas?
- Är det något du vill tillägga?
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Bilaga 2 - Samtyckesbrev
Information till dig som valt att delta i vår studie
•

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan eller avstå
från att svara på en fråga under intervjun.

•

Intervjupersoner, aktuell skola och plats kommer att avidentifieras i uppsatsen. Ingen obehörig
kommer att ta del av intervjumaterialet eller få vetskap om vem som sagt vad under de
enskilda intervjuerna.

•

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas av oss själva. Efter godkänd examination
kommer allt inspelat material och intervjuutskrifter att förstöras.

•

En kopia av detta dokument överlämnas till dig i samband med intervjun

Vi följer vetenskapsrådets etiska principer och behöver därför inhämta ett samtycke från dig.
Jag har fått information om studiens syfte och om hur intervjun och avidentifiering av mina uppgifter
kommer att utföras. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade innan intervjun
påbörjas. Jag är införstådd med att min medverkan är frivillig och att jag kan välja att avsluta min
medverkan om jag vill.
Ort och datum…………………………………………………………………………………
Intervjupersonens underskrift………………………………………………………………….
Ort och datum …………………………………………………………………………………
Studentens underskrift…………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!
Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss på:
tovesundin@Xmail.com 0738XXX
maja.blmqvist@Xmail.com 0768-XXXXX
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