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FÖRORD  
Att som socionomstudent välja att skriva om anmälningsskyldigheten kan upplevas extremt 

förutsägbart och intill leda tjatigt. Hur många har inte gjort det tidigare? I detta armod av fantasilöshet 

och stereotypt tänkandet menar vi ändå att det finns något mycket intressant och spännande att 

undersöka. Vårt undersökningsområde är inte det juridiska, det handlar inte heller om att kvantifiera 

vilka faktorer som är de vanligaste när en anmälan sker, vi vill inte heller jämföra anmälningskulturer 

mellan olika organisationer. Vad som fascinerar oss och vad vi vill undersöka är de etiska 

resonemangen hos de kuratorer vi kommer att intervjua. Hur tänker de, vilka överväganden gör de och 

vilka ageranden leder det till? 

Vi vill också passa på att tacka studiens respondenter för att de deltagit och Julia Grosse för 

engagerad och väldigt bra handledning. 

 

Björn Kastberg 

Göran Westerbom  
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SAMMANFATTNING 
En kurator som arbetar med ungdomar kommer ofrånkomligen i kontakt med anmälningsskyldigheten 

enligt Socialtjänstlagen 14:1. Det finns relativt mycket tidigare forskning om anmälningsskyldigheten 

och hur olika yrkeskategorier tillämpar den rent praktiskt och då framförallt pedagogers 

förhållningssätt till lagtexten. Den här studiens syfte är istället att förstå de överväganden och 

ageranden som kuratorer gör i en anmälningssituation och hur dessa kan förstås utifrån etiska 

modeller. En del av syftet är också att förstå hur kuratorer tänker och agerar om deras överväganden 

strider mot rådande lagstiftning, i detta fall anmälningsskyldigheten enligt SoL 14:1. 

 Vi väljer en induktiv ansats med kvalitativa intervjuer som grund då det är förståelse som vi söker 

utan färdiga hypoteser. Med tanke på studiens bejakande av respondenternas egna tankar väljer vi 

också att till största möjliga utsträckning tillämpa en fenomenologisk ansats. 

 Studien analyseras utifrån ett socialkonstruktionistiskt och ett etiskt perspektiv och kompletteras i 

viss mån av tidigare forsknings relevans för ämnet. 

 Studien påvisar att anmälningsskyldigheten till stor del inte tillämpas i den strikta form som lagen 

avser att den skall och att de överväganden som kuratorerna gör till största del motiveras utifrån ett 

konsekvensetiskt tänkande. Respondenterna motiverar sina handlanden med att de i första hand utgår 

från barnets bästa vilket kan leda till att man avvaktar eller avstår från att anmäla för att gynna barnet. 

Andra viktiga faktorer för kuratorernas överväganden är upprätthållandet av förtroendet mellan dem 

och barnet, relationen till socialtjänsten och möjligheten att ta hjälp av kollegor och handledare. I 

studien framkommer också vikten av vilket arbetssätt som tillämpas och att flera kuratorer utvecklat 

sitt samarbete med socialtjänsten på ett sätt som underlättar deras överväganden. 

Begreppet anmälan beskrivs negativt av respondenterna och många kommer med förslag till 

begrepp som inte upplevs lika stötande av de berörda. 

Diskussionen tar bland annat upp att utvecklandet av arbetssätt är något som underlättar 

övervägandena och där olika arbetssätt på ett positivt sätt avlastar individen. Relationen mellan ett 

etiskt deontologiskt och teleologiskt förhållningssätt berörs också och där vår studie i likhet med 

tidigare forskning antyder att dessa skiftar beroende på om respondenterna diskuterar utifrån ett ärende 

eller inte.  

Vi menar att respondenternas svar påvisar att hanterandet av de överväganden som 

anmälningsskyldigheten innebär är ett problematiskt område där många faktorer spelar in och där lag 

och etik bör kombineras på ett genomtänkt sätt för att människan ska bli ett mål och inte ett medel. 

 

Nyckelord: Överväganden, anmälningsskyldighet, deontologi, teleologi, socialkonstruktionism, 

kuratorer. 
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1 INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 
Under de år som vi arbetat på olika sätt inom socialt arbete samt studerat på socionomprogrammet så 

har vi både teoretiskt och praktiskt kommit i kontakt med lagen om anmälningsskyldighet enligt första 

kapitlet i socialtjänstlagens 14:e paragraf (SoL 14:1).  

Intresset för ämnet har vuxit under arbete och praktikperioder då vi tyckt oss kunnat se en skillnad 

i tillämpningen av lagen på olika arbetsplatser och emellan olika anställda. Oavsett om man som 

anställd är benägen till att anmäla i ett tidigt skede eller inte så har man bedömningsgrunder för detta 

som man själv medvetet eller omedvetet utgår ifrån. De kurser som vi läst i etik under utbildningens 

gång har väckt vårt intresse för att synliggöra de olika etiska modeller som kan urskiljas bakom ett 

visst sätt att agera eller handla i olika situationer. Det är sannolikt inte så att alla människor medvetet 

och konsekvent tillämpar en viss typ av etisk modell i alla sina handlingar, men i samtal och analyser 

är det rimligt att kunna komma fram till vilka värden som någon anser har etiskt företräde framför 

andra.  

I SoL 14:1, andra stycket, står det att ”myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är 

skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. Paragrafens formulering kan lämna 

ett visst utrymme för subjektiv tolkning. Det är sannolikt att det råder delade meningar om vad som 

krävs för att för att uppfylla kriteriet ”kännedom om något” och huruvida det skulle kunna föranleda 

ett ingripande från socialnämnden för att skydda ett barn. Detta tolkningsutrymme har Socialstyrelsen 

försökt minska med tydliggöranden i sin publikation Anmälningsskyldighet om missförhållanden som 

rör barn från 2004. Här beskrivs vikten av att anmäla i ett tidigt skede och att det inte är den enskilde 

tjänstemannens uppgift att bedöma huruvida informationen som framkommit skulle kunna innebära ett 

ingripande från socialnämndens sida till barnets skydd. Tanken är istället att informationen ska delges 

så tidigt som möjligt och att det sedan är socialtjänstens ansvar att bedöma den berörda familjens 

behov då det är de som har bäst kunskap och möjlighet till en helhetssyn kring problematiken 

(Socialstyrelsen 2004-101-1, s. 34).  Man skriver också att formuleringen ”ingripa till ett barns skydd” 

kan vara vansklig och förtydligar då genom att klargöra att anmälan skall göras redan vid misstanke 

om att ett barn kan fara illa eller inte får sina behov tillgodosedda. 

Justitieombudsmannen har också uttryckt sin synpunkt i att det hellre får uppstå kostnader i form 

av olägenheter då en familj orättmätigt blivit anmäld än att det förekommer att tjänstemän avvaktar för 

länge med en anmälan (JO 1996/1997 s. 268). Det är alltså att föredra att anmäla en gång för mycket 

än en gång för lite, enligt Justitieombudsmannen.  

Även Norström och Thunved belyser detta i boken Nya Sociallagarna och menar att 

anmälningsskyldigheten inte förutsätter att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa, och att 

även uppgifter som är obestyrkta eller svårbedömda skall anmälas. Det är sedan upp till 

socialnämnden att pröva grunderna för en anmälan och att besluta om eventuella åtgärder (Norström & 
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Thunved, 2005, s. 118). Men samtidigt så kan det vara svårt för en tjänsteman att avgöra när 

anmälningsskyldigheten träder i kraft (Fridh & Norman, 2005, s. 27 och Socialstyrelsen 2004 -101-1 

s.34). Det är dock inte ovanligt att personer som har anmälningsskyldighet gör egna överväganden om 

huruvida informationen de fått kommer att leda till att socialnämnden behöver ingripa. Det 

förekommer också att verksamheter med anmälningsskyldighet försöker att hjälpa barnet på egen hand 

i stället för att anmäla (Norström & Thunved, 2005, s. 118). Detta tycks vara ett risktagande i arbetet 

som både strider mot rådande lagstiftning och de kompletterande riktlinjer som socialstyrelsen angivit. 

Skälen till att avvakta eller helt avstå från att anmäla kan vara många. Fridh och Norman menar på att 

benägenheten att anmäla handlar framförallt om tjänstemannens erfarenhet och förtroende för 

socialtjänsten. Med andra ord hur de anmälningar som personen har gjort tidigare har mottagits och 

genererat för resultat. De menar också att det finns en okunskap hos tjänstemän om hur pass allvarlig 

information man måste ha fått för att kunna göra en anmälan (Fridh & Norman, 2005, s. 26-27). 

Socialstyrelsen har angivit flera eventuella skäl till att många är tveksamma att anmäla, så som 

huruvida misstankarna är befogade, om en anmälan kan göra större skada än nytta eller hur man ska 

kunna möta föräldrarna efteråt (Socialstyrelsen 2004-101-1, s. 12-13). 

Med egna reflektioner som bakgrund och med det som litteraturen antyder så kan vi konstatera att 

arbete med barn och tillämpandet av anmälningsplikten inte är fritt från svårigheter. Det förekommer 

många komplicerade situationer och som tjänsteman är man ständigt utsatt för att göra överväganden 

trots att lagtexten och dess förtydliganden arbetar för att minska dessa så gott det går.  

En arbetsgrupp vars verksamhet kontinuerligt berörs av anmälningsskyldigheten och de 

överväganden och ställningstaganden som den innebär är kuratorer som arbetar nära ungdomar. De 

hanterar ärenden av väldigt olika typer av problematik och blir därför tvungna att göra egna 

avvägningar i många svåra situationer. Vår avsikt med den här studien är inte att förstå i vilka 

situationer kuratorer anmäler. Vi väljer istället att fokusera på vad som utgör de olika beståndsdelarna 

i kuratorernas överväganden när anmälningsskyldigheten aktualiseras och huruvida dessa kan förstås 

utifrån etiska modeller. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att förstå vilka bedömningsgrunder som ett antal yrkesverksamma socionomer 

utgår ifrån när de överväger att göra en anmälan enligt SoL 14:1. 

 Studien avser också att analysera vilka etiska modeller som dessa övervägande kan härledas ur.  

Därför är uppsatsens frågeställningar följande: 

-  Hur överväger och agerar en kurator som upplever att en anmälan enligt SoL 14:1 kan vara 

motiverad? 

-  På vilka sätt kan en kurators överväganden och ageranden i förhållande till 

anmälningsskyldigheten förstås inom ramarna för olika etiska modeller? 
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-  Hur tänker och agerar kuratorer om situationer uppstår där deras överväganden strider mot 

anmälningsskyldigheten och därmed gällande lagstiftning?   

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med fyra kuratorer på högstadieskolor och fyra kuratorer på 

ungdomsmottagningar i Stockholmsområdet. Vår avsikt är inte att göra en jämförande studie i något 

avseende mellan dessa arbetsplatser. Vi avser inte heller att undersöka vilken konkret problematik hos 

ungdomen som ligger till grund för ett beslut gällande anmälan enligt SoL 14:1. Vår avsikt är att 

undersöka de olika etiska överväganden en kurator gör och vilka ageranden det leder till. 
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2 METOD 

2.1 Förförståelse 
För att medvetandegöra oss om vår förförståelse formulerade vi, innan intervjuerna inletts, varsitt 

dokument där vi ingående beskrev vår förförståelse. Vi förde sedan en diskussion kring dessa och 

sammanfattade dem i ett gemensamt dokument. Vi hade sedan löpande under uppsatsskrivandet en 

dialog kring vår egen förförståelse och det material som växte fram under intervjuerna.  
I samtal som föregick själva uppsatsskrivandet framkom det att vi båda hade en förväntan på att 

möta respondenter som inte enbart följde lagens bokstav utan även använde sig av personligt 

utformade skäl som underlag för sina beslut. Vi hade också en förväntan på att dessa skäl skulle 

försvaras och förklaras med argument som intuition, ”tyst kunskap” och olika slag av nyttoaspekter.  

 Innan vi hade kommit igång med intervjuerna tänkte vi att ämnet i sig kunde uppfattas som känsligt 

och svårt att diskutera helt öppet. Vi valde därför att låta respondenterna själva svara på huruvida 

intervjuns frågeställning var av känslig karaktär redan under inledningen av intervjuerna. I anslutning 

till detta hade vi också en tanke om hur vårt eget förhållningssätt inför och under intervjuerna kunde 

påverka öppenheten i samtalet. Vi var överens om att ett avslappnat förhållningssätt och en liten 

portion humor redan i rekryteringen av respondenter var viktigt för att få till en bra stämning inför 

intervjun. 

Vi hade också en tanke om en eventuell förklaring till att avvakta med att anmäla skulle kunna 

vara att man istället önskade att värna om den etablerade relationen till den unge. Detta tänkte vi även 

skulle kunna motiveras av respondenterna som ”det bästa för den unge”, och för att man som kurator 

själv skulle kunna vara den hjälpperson som en eventuell utredning senare skulle kunna föreslå. 

Utifrån detta så tänkte vi också att det kan vara vanligt att man avvaktar med att anmäla längre än vad 

lagen avser för att vara säker på att det verkligen är av den digniteten att socialnämnden behöver 

ingripa till barnets skydd. Detta i motsatts till att anmäla genast då man fått kännedom om något som 

skulle kunna föranleda ett sådant ingripande.  

Vi tänkte också att vi med stor sannolikhet skulle få höra att lagen lämnar ett stort 

tolkningsutrymme och att den tillämpas subjektivt. Vi trodde också att de enskilda kuratorerna som vi 

skulle komma att intervjua skulle hänvisa till att det är svårt att följa lagen strikt eftersom det skulle 

rendera i ett stort antal anmälningar med bristande substans i för socialtjänsten att ta ställning till.  

Överhuvudtaget var vi överens om att ämnesområdet och det praktiska hanterandet av lagen 

skulle beskrivas som svårt men att respondenterna själva skulle vara förhållandevis nöjda med de 

ställningstaganden som de själva gör. 

Vi befarade också att få berättelser om beslut utifrån den så kallade ”magkänslan” och 

diskuterade hur vi i så fall skulle kunna ställa relevanta följfrågor för att få ut mer av sådana abstrakta 

och svårdefinierade svar. 
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2.2 Forskningsansats och metodval 
Vi har valt kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som metod för att söka svar på vår frågeställning. 

Att intervjuerna är halvstrukturerade innebär att vi utgår från en och samma intervjuguide i alla 

intervjuer vi genomför. Formuläret är uppbyggt kring olika teman som relaterar till uppsatsens 

frågeställning. I den konkreta situationen försöker vi i möjligaste mån, fria från formuläret, följa med 

respondenten i hennes tankar kring den aktuella frågan. Detta är också i linje med vår 

fenomenologiska ansats där vi försöker skapa utrymme åt respondentens tankar och livsvärld (Kvale, 

1997, s. 32). 

Syftet med en kvalitativ intervju är att undersöka respondentens livsvärld och hennes relation till 

den. Målet är att uppnå kvalitativ nyanserad kunskap uttryckt i vardagligt språk (a,a, s. 34). Backman 

beskriver den kvalitativa metoden som att förhålla sig till den omgivande verkligheten som något 

subjektivt; något som är socialt, kulturellt och individuellt konstruerat (1998, s. 47). Om den 

kvalitativa metoden handlar om att förstå så handlar den kvantitativa metoden om att förklara. Detta är 

dock inte helt oproblematiskt. Vid analysen av intervjuerna sorterar vi de olika beteendemönstren 

utifrån förekomst. Vissa sätt att tänka och resonera kan då visa sig ha en högre förekomst än andra 

vilket leder till ett kvantitativt sätt att tänka i analysen. Ib Andersen framhåller att en renodling mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod sällan eller aldrig återspeglas i verkligheten (Andersen, 1998, s. 31). 

En renodling är snarare en idealtypisk forskningsutopi. Han ger i boken Den uppenbara verkligheten 

två illustrativa förklaringar till orden förklara och förstå, vars skillnad i betydelse är central för den 

här uppsatsens forskningsansats. Vår ansats är att förstå de subjektiva resonemang och val som 

kuratorerna gjorde i sina olika erfarenheter. Här följer en sammanfattning av den illustrationen.  

A - Månen kretsar kring jorden – varför gör den det?  

B - En man går runt en lyktstolpe – varför gör han det? 

A – Månens rörelser går att förklara utifrån specifika data som jordens och månens massa, hur de rör 

sig relativt varandra och inbördes avstånd. Det finns determinerande [lagbundna] naturlagar som 

förklarar månens rörelser och som också ger oss stabil kunskap om månens rörelse framöver. 

B – Mannen som kretsar kring lyktstolpen har tappat sin plånbok någonstans i närheten. Det ger oss en 

förståelse för beteendet. Men mannen kan när som helst avvika för att hämta hjälp eller utlova en 

belöning till den som hittar den. Det finns alltså ingen lagbundenhet i beteendet, inget kausalt 

determinerat agerande (a,a, s. 19). 

 Vår ansats kan också beskrivas som induktiv. Det innebär att man närmar sig världen för att 

observera detaljer i den. Utgångspunkten är inte en hypotes utan empiriska observationer. Den 

induktiva metodens mål är att ur en begränsad mängd observationer dra generella slutsatser (Neuman, 

2003, s. 51). Villkoren för ett gott induktivt resonemang är dock så omfattande att de kan vara mycket 

svåra att uppnå. Generaliseringen måste föregås av ett stort antal observationer; dessa måste upprepas 

under en mängd varierande förhållanden och inget empiriskt påstående får stå i konflikt med 
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generaliseringen, den erhållna lagen (Chalmers, 1999, s. 56). Den här studien uppnår inte denna 

kravnivå varför vi nöjer oss med att beskriva det som en ansats. 

Studien är fenomenologiskt inriktad så till vida att det är respondenternas beskrivningar av deras 

egna tankar och ageranden som är forskningsobjektets fokus. Vi eftersträvar också största möjliga 

öppenhet gentemot respondenternas upplevelser och livsvärld (Kvale, 1997, s. 42). I den 

fenomenologiska metoden strävar man efter en öppen beskrivning vilket kan förstås i metaforer som 

att ”se och lyssna”, ”hålla ögonen öppna” och ”inte tänka men se” (a,a, s. 55). För att distansera oss så 

mycket som möjligt strävar vi efter att inta det som i terapeutiska sammanhang kallas en ”icke-vetande 

position” (Andersson, 2002, s. 11). Vi är dock medvetna om att det frågeformulär som vi formulerat är 

färgat av vår förförståelse trots att vi strävat efter öppna och objektiva frågor. Det är också oundvikligt 

att de följdfrågor vi ställt under intervjuerna sannolikt i ännu högre grad har varit kontaminerade av 

våra egna tankar och förväntningar i stundens hetta. Med anledning av detta väljer vi att beskriva vår 

fenomenologiska hållning som en ansats för att inte ha ett större anspråk än vad studien lever upp till. 

2.3 Litteratur 
Vi har relativt enkelt kunnat hitta litteratur till uppsatsens olika teoretiska delar. Däremot var det 

mycket svårt att hitta litteratur som specifikt belyste kuratorns funderingar och överväganden. Mycket 

litteratur handlade om tillvägagångssätt eller hade en juridisk infallsvinkel. 

Vi har gjort litteratursökningar på följande ställen: 

• Ersta Sköndal högskolas bibliotekskatalog 

• Libris – Sveriges nationella bibliotekskatalog 

• SocIndex – sociologisk databas 

• Academic search elite – tidskriftsdatabas 

• Diva - avhandlingsdatabas 

Nyckelord som vi sökt på var för sig eller i kombination var: anmälningsskyldighet, 

anmälningsskyldighet, kurator, överväganden, etik, social konstruktionism, socialkonstruktionism, 

social konstruktivism, socialkonstruktivism, konsekvensetik, det kategoriska imperativet, pliktetik, 

deontologisk etik. Vi har sedan upprepat dessa sökningar översatta till engelska på de platser där det 

varit relevant. 

2.4 Intervju och analysförfarande 
Vi genomför åtta halvstrukturerade intervjuer, dessa görs av båda författarna tillsammans, de varar i 

50-60 minuter och spelas in med MP3-spelare. Kvale beskriver den halvstrukturerade intervjuformen 

som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 

de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13). Vi väljer att utgå från en intervjuguide med 

färdigformulerade frågor. I de fall då respondenten utvecklar svaren till att även innefatta kommande 

frågor, eller andra relevanta frågeställningar, följer vi med respondenten och släpper intervjuguiden. 
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Detta gör att vår medverkan i intervjun kommer och går på ett dynamiskt sätt relaterat till 

respondentens berättelse. Vi upplever detta som en tillgång framför ett mer statiskt och strikt 

förhållande till intervjuguiden. Vi tror också att det blir lättare för respondenterna när de i relativt stor 

omfattning får följa sina egna tankar och berättelser när de formulerar sina svar. Det kan också 

beskrivas som ett uttryckssätt för en fenomenologisk hållning där vi söker att distansera oss från vår 

egen förförståelse till förmån för respondentens livsvärld (a,a, s.13).  

 Analysen är en kedja av aktivitet som vi gör enligt följande turordning: 

Transkribering - vi börjar med att efter varje intervju transkribera den i dess helhet. Vi håller oss 

strikt till respondenternas formuleringar men tar inte med sådant som pausars längd, suckar eller 

kroppsspråk eftersom det inte är uppsatsens fokus. 

 Nyckelord/sammanhang – Vi tar fram nyckelord genom att var för sig läsa intervjuerna och med 

överstrykningspenna markera nyckelord och begrepp som relaterar till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi markerar också detta med ett kryss i marginalen.  

Tematisering – Därefter för vi från intervjumaterialet över nyckelord till självhäftande notisar 

genom att gå igenom en intervju i taget. Varje notis har förutom ett nyckelord en kod för att vid behov 

enkelt kunna gå tillbaka till exakt det nyckelordet. Koden kan till exempel se ut så här: 1-9-x3. Den 

första siffran motsvarar intervjuns nummer (1-8). Den andra siffran vilken sida och tecknen x3 

motsvarar sidans tredje nyckelord. Allt eftersom vi går igenom intervjuerna sätter vi löpande upp 

notisarna på en whiteboard. När alla intervjuer är genomgångna och alla nyckelord har blivit uppsatta 

börjar vi leta efter återkommande resonemang och berättelser. Allteftersom vi identifierar dem flyttar 

vi runt notisarna tills identifierade teman bildats. 

Empiri – Under den här delen redovisar vi de resultat som intervjuerna ger. Den här delen kommer 

dock att vara fri från analytiska drag förutom den del av analys som det faktiskt innebär att utveckla de 

teman som presentationen av empirin baseras på. Övrig analys presenteras istället fristående under 

analysrubriken. 

Analys – Nästa steg i analysen är att belysa nyckelord och relevanta berättelser utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Därefter går vi över till att applicera den etiska teorin på de olika 

nyckelorden och resonemangen. Analysen kommer även i mindre del att ta upp de resonemang från 

tidigare forskning som kan vara intressanta att relatera till. 

2.5 Urval av intervjupersoner 
Vi avser att intervjua åtta socionomer verksamma som kuratorer. Av dessa är fyra verksamma på 

högstadieskolor och fyra på ungdomsmottagningar. Gemensamt för dem är att de alla varit 

professionellt verksamma i socialt arbete de senaste tre åren utifrån sin profession som socionomer. 

Orsaken till att vi väljer socionomer verksamma som kuratorer är att vi anser att de sannolikt har ett 

flertal personliga erfarenheter av att anmäla till socialtjänsten och att de även har erfarenhet av att 

finnas i sammanhang där anmälningar är ett återkommande inslag. Således har de erfarenhet både av 
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etiska överväganden och ageranden relaterat till anmälningsskyldigheten. Anledningen till av vi väljer 

två olika kuratorsroller är att vi vill få en spridning på erfarenheterna bland våra respondenter. Vi har 

således ingen avsikt att göra en jämförelse mellan de olika arbetsplatserna. För att intervjuerna ska 

handla om situationer som är relaterade till ungdomar i samma ålder vänder vi oss till kuratorer på 

högstadieskolor och ungdomsmottagningar.  

Vi vänder oss telefonledes till ungdomsmottagningar i Stockholm med omnejd och har samma 

tillvägagångssätt och spridning gentemot högstadiekuratorerna. 

2.6 Centrala termer och begrepp 
Under den här rubriken förklaras en del av de viktigaste termerna och begreppen för studien samt på 

vilket sätt vi använder dem.  
Barn och ungdom 

Dessa två termer använder vi synonymt i studien. När anmälningsskyldigheten beskrivs i SoL 14:1 

använder man termen barn och avser då barn och ungdomar.  När vi förklarat studiens syfte och dess 

avgränsningar för våra respondenter har vi bland annat tagit upp att det är högstadieungdomar som vi 

fokuserar på, det vill säga åldern 12-16 år. Respondenterna har sedan skiljt sig åt i användandet av 

termerna barn eller ungdom men menat samma åldersgrupp och vi har därför valt att använda orden 

synonymt i framställningen. 

Överväganden 

Övervägande är ett begrepp som tas upp mycket i studien och det symboliserar då de tankar som 

kuratorn har om ett beslut som han/hon är på väg att fatta. Övervägande infinner sig framförallt under 

den period som föregår själva beslutet och kuratorn själv reflekterar över vad som vore ett rimligt 

beslut i rådande situation.  
Etiska modeller 

När vi talar om etiska modeller så avser vi teleologisk och deontologisk etik, och då på de sätten som 

de finns beskrivna i teoriavsnittet. Beträffande de överväganden som föregår beslut menar vi att dessa 

ofta kan härledas ur etiska modeller, oavsett om de sker medvetet eller omedvetet.  
Social konstruktion 

En mycket kort formulering av vad vi menar med social konstruktion är att det inte finns någon 

objektiv verklighet, den verklighet som ändå finns är subjektiv och socialt konstruerad. Detta begrepp 

motsvarar en hel teoribildning som finns förklarad i teoridelen.   

2.7 Etiska aspekter 
Studien etiska överväganden tar framförallt spjärn mot lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) samt de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra grundläggande kraven om information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande kommer särskilt att beaktas under hanteringen av intervjuerna och i behandlingen av 

materialet från dessa. Syftet med lagen, och likaså riktlinjerna, är att skydda den enskilda människan 
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och respekten för människovärdet vid forskning (2003:460 § 1). Vi förstår att ämnet för studien kan 

delvis vara av känslig karaktär men ändå inte av den dignitet att den kräver prövning enligt lagen om 

etikprövning för forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

 Informations- och samtyckeskravet uppfylls genom att vi innan intervjun presenterar vilka vi är, 

studiens syfte, hur uppgifterna kommer att hanteras samt både muntligt och skriftligt erhåller samtycke 

från respondenterna. Vi gör då även respondenterna ytterligare en gång uppmärksamma på att 

deltagandet är helt frivilligt och att de har möjlighet att ångra sin medverkan när som helst.  

 Konfidentialitetskravet beaktas genom att vi förvarar skrivet och inspelat material på ett säkert sätt 

där ingen annan än författarna har tillgång till det. När studien är avslutad och sammanställd har vi 

sedan för avsikt att förstöra det inspelade intervjumaterialet.  

Respondenterna avidentifieras i framställningen av uppsatsen vilken kan underlätta under 

intervjuerna och avdramatiserade de frågeställningar som ämnet berörde. Avidentifieringen omfattas 

även av att vi i händelse av att det framkommer uppgifter som kan härledas till vederbörande även 

avidentifierar sådana uppgifter.  

 Vi har enbart för avsikt att använda uppgifterna som vi samlar in för att fullborda vår C-uppsats 

och materialet kommer inte att lämnas vidare i något annat avseende. Därmed tar vi i största möjliga 

mån hänsyn till nyttjandekravet. 

2.8 Validitet, reliabilitet och kritisk reflektion 
Att säkerställa validiteten handlar om att arbeta för att styrka att studien man gör verkligen undersöker 

det man avsett att undersöka. Vi får ställa oss frågan om den metod vi valt att använda oss av 

verkligen har möjlighet att ge oss de svaren som studien avser att uppnå (Thuren, 1991, s. 22).  

I den kvalitativa metod vi valt att hålla oss till så är vi medvetna om att oavsett antalet frågor vi 

ställer så kan det alltid råda en viss osäkerhet om huruvida vi har fått svar på de frågor som våra 

formuleringar avser. Detta då samtal och intervjuer alltid erbjuder ett visst tolkningsutrymme mellan 

alla parter.  

Vi förhåller oss även ifrågasättande till vår egen förförståelse under studiens gång och ser det 

också som en tillgång att vi är två eftersom vi då har möjlighet att diskutera tveksamheter i förståelsen 

av det sagda under intervjuerna (Kvale, 1997, s. 219).  

 Reliabiliteten för studien handlar om huruvida mätningarna är korrekta och utförda på ett 

tillfredsställande sätt (Thurén, 1991, s. 22). Detta avser då både intervjuteknik i form av eventuella 

ledande frågor och analys av resultat i form av allt för subjektiva tolkningar till exempel.  

 Vi har en fenomenologisk ansats i denna studie men är medvetna om att studien inte uppfyller alla 

krav en fenomenologisk hållning fordrar om man vill tillämpa den fullt ut. Vi menar dock att ansatsen 

gynnar studien som utgångspunkt för att stärka reliabiliteten då det handlar om att återge de 

överväganden och tankegångar som våra respondenter uppger.  
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Transkriberingen av inspelningarna sker ord för ord vilket underlättar för oss att senare kunna gå 

tillbaka i texten. Det stärker också reliabiliteten då vi återger citat och beskriver vad som sagts under 

intervjuerna. I vår översättning av talspråk till skriftspråk utelämnar vi dock kommentarer om röstläge, 

melodi och känsloyttringar vilket kan bli en brist inför analysen. Den här något grövre formen av 

transkribering saknar också analyser av eventuella maktspel och strukturer i samtalet som yttrar sig i 

form av pauser, turer, överlappningar med mera.  Uteslutandet av dessa aspekter är något som skulle 

kunna påverka reliabiliteten, om än bara till en mindre del.  

Reliabiliteten kan också påverkas av hur tematiseringen av materialet går till. Vi väljer att var och 

en för sig läsa igenom transkriberingarna från intervjuerna och stryka under relevanta delar för 

redovisningen i förhållande till syftet. Vi går sedan igenom våra understrykningar tillsammans och 

jämför och tar fram teman utifrån detta. Ett problem för reliabiliteten kan då bli att teman formas 

successivt från och med den första intervjun, vilket innebär att temana i värsta fall kunnat se 

annorlunda ut om vi växlat ordningen på vilka intervjuer vi gått igenom först. 

2.9 Arbetsfördelning 
I planeringen av uppsatsen ingick att vi fördelade ansvaret för de olika huvudrubrikerna. Till stor del 

skrev vi även dessa själva men vi tillämpad en löpande reflektion kring det vi skrev för att få till stånd 

en så öppen och kreativ process som möjligt. Björn har haft huvudansvaret för inledning och 

problemformulering, syfte och frågeställningar och tidigare forskning. Göran har haft huvudansvaret 

för metod och teori. Övriga delar har vi delat upp bitar av samt skrivit tillsammans då vi menar att 

detta var nödvändigt särkskilt i Empirin, Analysen och Diskussionen. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som direkt behandlar det ämne som vi har valt att 

studera. Det finns mycket skrivet om anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen och då särskilt 

pedagogers förhållningssätt till den. Vårt specifika angreppssätt att försöka nå ett samtal med kuratorer 

kring de överväganden som de gör i en situation där anmälningsskyldigheten skulle kunna träda i kraft 

har inte berörts på samma sätt tidigare. 

Vad beträffar utländsk forskning har våra träffar varit starkt begränsade då vi i syftet delvis har den 

svenska lagstiftningen om anmälningsskyldigheten enligt SoL 14:1 som utgångspunkt. Vi har istället 

fått fokusera på etiska modeller och socialarbetares förhållningssätt till sina klienter och de beslut som 

de överväger att fatta. 

Vi har strävat efter att nå ett samtal som sedan kan analyseras utifrån etiska modeller och 

socialkonstruktionistisk teori och där besluten som kuratorerna fattar inte nödvändigtvis måste förstås 

som ”fel” även om de inte strikt skulle följa lagstiftningen.  Med anledning av detta har vi valt att ta 

upp den forskning som tangerar de olika ämnesområden som vår studie avser att behandla. 

Det kan i viss mån finnas anledning till att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som är skrivet i de 

forskningsrapporter som ingår i litteraturen. I två av fallen som berör anmälningsskyldigheten är FoU 

uppdragsgivare och intresset för vad forskningen ska mynna ut i kan delvis ha politiska incitament.  

Vad det beträffar Socialstyrelsens publikation som tas upp i samma avsnitt så tillhör den 

avdelningen för stöd för rättstillämpning och handläggning och kan därför ses som ett komplement till 

Socialstyrelsens författningssamling och lagtexter. Den regeringsproposition från 1996/1997 som 

behandlas i samma avsnitt tas även upp i publikationen från Socialstyrelsen vilket stärker dess 

legitimitet och användningsområde även idag. 

De studier som presenteras om etik och etiska förhållningssätt samt det dubbla uppdraget av Hans 

Lindgren bör ses som mer fristående forskning och i anslutning till dessa författares eget intresse som 

främsta drivkraft. Detta då vi inte kan utläsa någon annan intressegrupp som uppdragsgivare för 

forskningen. Givetvis ska även denna litteratur, precis som alla annan, läsas med ett kritiskt 

förhållningssätt. 

3.1 Det dubbla uppdraget 
Att arbeta som anställd inom en myndighet innebär att man ofta hamnar i situationer som kan innebära 

att man har flera uppdragsgivare, det vill säga flera olika intressenter, för det arbete som skall utföras. 

Som kurator anställd av kommunen har man ett uppdrag från samhället, t.ex. att utföra ett 

förebyggande arbete med ungdomar för att på sikt minska andelen vars problematik blir så omfattande 

att större insatser krävs. Uppdraget från arbetsgivaren är i detta fall även reglerat av lagar och regler 

som till exempel tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. 

Hans Lindgren har gjort studie med en uppdelning av olika intressenter för ett möte mellan klient 

och behandlare för att förstå på vilket sätt dessa påverkar villkoren för samtalet. Lindgren benämner då 
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det av arbetsgivaren och samhället formulerade uppdraget som ”det yttre uppdraget” (Bernler, Cajvert, 

Johnsson & Lindgren, 1999, s. 106). ”Det inre uppdraget” är det som de klienter som uppsöker 

kuratorn själva formulerar eller formulerar tillsammans med kuratorn i samtalet. Det handlar om vad 

klienten vill uppnå med att träffa kuratorn (a,a, s. 107). Det räcker dock inte att kuratorn själv tycker 

sig kunna urskönja vad klienten vill ha hjälp med för att det inre uppdraget ska bli tydligt. Klienten 

måste själv formulera vilka önskemål om hjälp och förändring som hon/han har i åtanke.  

Problematiken med det dubbla uppdraget enligt Hans Lindgren tydliggörs av att kuratorn blir 

företrädare för både samhällets och klientens intressen i en och samma yrkesroll. Å ena sidan måste 

samhällets intressen samt de lagar som anställningen medför efterföljas, vilket gör att kuratorn måste 

vara påläst på och kunna tillämpa till exempel anmälningsskyldigheten enligt SoL 14:1. Å andra sidan 

krävs det av kuratorn att han/hon arbetar för en förtroendefull relation till klienten och därmed 

möjliggör en behandlingsinsats. I det första fallet handlar det om det yttre uppdraget med samhället 

och de lagar som hör anställningen till som uppdragsgivare. Det senare handlar om det inre uppdraget 

och klientens önskemål om hjälp och förtroende som uppdragsgivare (a,a, s. 105). Denna 

uppdragsfördelning kan till exempel jämföras med den inom rättsväsendet där åklagaren bara 

företräder samhällets intressen vid en brottssituation och försvarsadvokaten arbetar enbart för att häva 

sin klients skuld i sammanhanget eller förmildra omständigheterna.   

I sin studie om hanterandet av det yttre kontra det inre uppdraget verifierades Hans Lindbergs 

hypotes om att det är en myt att närvaron den andre, det vill säga den yttre uppdragsgivaren, är av 

ondo. Han kunde inte finna några belägg för att behandlingsinsatser skulle vara mer effektiva om det 

yttre uppdraget försökt negligeras. Istället pratar han om vikten av att tydliggöra det yttre uppdraget 

men att det kan vara svårt då klienterna ofta har en negativ bild av myndigheternas uppgift. När 

behandlaren väljer att ta avstånd från, eller att dölja, det yttre uppdraget från klienten så möjliggör han 

ett fortsatt skeptiskt förhållningssätt för klienten gentemot myndighetens möjliga hjälpfunktion, 

skriver Lindgren (a,a, s. 108).  

3.2 Anmälningsskyldigheten 
På mitten av 90-talet genomförde Knut Sundell och Maria Colbiörnsen en studie om samhällets stöd 

och hjälp till elever med psykosociala behov som fick titeln Hand i hand. Studien, som skedde i FoUs 

regi, hade som fokus att undersöka lärares hanterande av elever med psykosociala problem, hur 

misstankar följs upp samt vilket stöd och hjälp eleverna får (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Resultatet 

av studien pekar tydligt på att anmälan inte har gjorts eller har gjorts sent i väldigt många fall där 

intentionen med lagen om anmälningsskyldighet motiverat en anmälan genast. Av de 12 % av 

elevunderlaget på de undersökta skolorna som bedömdes ha psykosociala problem var 67 % av den 

digniteten att de enligt lagens intention skall ha anmälts till socialtjänsten genast. Den faktiska siffran 

som anmäldes var dock endast 16 % och först efter i genomsnitt 19 månaders vänte- eller betänketid 
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från anmälaren (a,a, s. 123-130). Studien tar sedan, i linje med resultatet, upp betydelsen av en 

förbättrad samverkan mellan socialtjänsten och skolan.  

Året därpå fördjupar sig Sundell tillsammans med Birgit Flodin ytterligare i frågan kring 

samverkansformer i boken Att samverka kring barn i riskzon (Sundell & Flodin, 1997). I både dessa 

arbeten berörs frågan om varför man underlåter att anmäla samt vilka konsekvenser det kan få. Det här 

tangerar också en del av de resonemang som vi presenterat i inledningen av den här studien.  

Sundell och Colbiörnsen tar upp att andelen misstankar som faktiskt anmäls varierar mellan olika 

studier men att den totala siffran sällan överstiger 50 % (Sundell & Colbiörnsen, 1996, s. 15). 

Hinder mot att anmäla eller mot att anmäla i god tid omfattas enligt författarna av anmälarens 

kunskap om anmälningsskyldigheten och socialtjänstens arbete, svårtolkade ord i lagtexten, låg 

utbildningsgrad, kort arbetslivserfarenhet och avsaknad av egna barn. Därtill kommer 

situationsbundna faktorer som barnets ålder, digniteten på ärendet samt om misstankarna anses vara 

väl bekräftade (a,a, s. 16 och Sundell och Flodin, 1997, s. 16).  

 Även i Socialstyrelsens egen utredning för att tydliggöra anmälningsskyldigheten omnämns samma 

typ av argument till att personal ibland underlåter att anmäla. Det skrivs bland annat om en ängslan för 

hur man ska kunna möta föräldrarna och barnet efteråt (Socialstyrelsen 2004-101-1, s. 13).  

 I regeringens proposition Ändringar i socialtjänstlagen föreslås bland annat att 

anmälningsskyldighetens syfte lättare skulle kunna uppnås om man bytte ut ordet anmälan. De tar upp 

att både Barnombudsmannen och Stockholms stad har påpekat att ordet anmälan har en negativ klang 

och att det istället bör framgå tydligare att man informerar om ett förhållande. De föreslår då att ersätta 

det med underrätta, vilket i så fall eventuellt skulle kunna lyfta bort en del av obehaget från personal 

som menar att ordet anmälan känns tungt och svårt (Prop. 1996/1997:124, s.102).  

Socialstyrelsen belyser också i sin publikation Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör 

barn att allt som innebär en misstanke om att ett barn kan fara illa ska anmälas till socialtjänsten. Det 

förtydligar att lagen inte ska tolkas som att man behöver ana att socialtjänsten kommer att göra en 

insats eller att det finns belägg för misstanken. De vill i största möjliga mån undvika att yrkespersoner 

avstår att anmäla omständigheter som de är osäkra på och istället försöker att insamla mer information 

på egen hand (Socialstyrelsen 2004-101-1, s. 33-34). 

3.3 Etik och socialarbetarens förhållningssätt 
Chris Clark skriver om etik och socialarbetarens förhållningssätt i sin bok Social work ethics (Clark, 

2000, s. 36). Han påpekar att seriös forskning på området om socialt arbete och dess tillämpande av 

etik är väldigt bristfällig och att den som finns att tillgå är väldigt liten i omfattning. Clark belyser 

dock att den forskning som finns inom området påvisar att många socialarbetare upplever ett etiskt 

dilemma mellan klientens rätt till självbestämmande och överväganden som socialarbetarna gör för 

klientens bästa på lång sikt (a,a, s. 38). Hans egen studie från 1998 påvisar att många socialarbetare 
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starkt förespråkar klientens självbestämmande men många menade också på att ett visst mått av 

styrning från myndigheten ibland var nödvändig för klientens eget bästa (a,a, s. 37). 

 Clark berör också socialarbetarens förhållande till lagstiftning och att kunskapen om lagstiftningen 

inom det område som socialarbetaren arbetar är nödvändig. Han menar också på att detta är ett delvis 

är ett eftersatt område (a,a, s. 93). Med detta avser han framförallt England.  

 Fredric Reamer har tagit fram ett schema för hur socialarbetare kan resonera i situationer som 

kräver etiskt genomtänkta beslut. Han menar också att olika socialarbetare kan ha olika åsikter trots att 

man tillämpar samma schema men att det är viktigt att närma sig ett etiskt dilemma systematiskt för att 

veta att man berört alla aspekter. Här följer en summering av det schema som Reamer tagit fram i sin 

forskning kring hur man som socialarbetare kan gå till väga inför ett etiskt övervägande (Reamer, 

2006, s. 73-85).  

 

1. Identifiera de etiska problem och ta reda på vilka värderingar och plikter inom yrket som 

kolliderar. 

2. Identifiera vilka individer, grupper och organisationer som sannolikt påverkas av det 

etiska övervägandet. 

3. Se över alla möjliga handlingar och överväganden och alla som påverkas av dem och 

försök skönja potentiella fördelar och risker för varje inblandad. 

4. Ta hänsyn till etiska koder och lagar, teorier om socialt arbete, personliga värderingar 

[både egna och klientens], etiska teorier och principer. 

5. Konsultera kollegor och lämpliga experter 

6. Fatta ett beslut och dokumentera det. 

7. Utvärdera beslutet och dokumentera även det. 

 

Rujla Osmo och Ruth Landau har gjort en forskning på 62 israelsiska socialarbetare för att ta redan på 

hur de förhåller sig till etiska teorier när de gör överväganden i sitt arbete. De avsåg att ta reda på 

huruvida socialarbetarnas argument för sitt handlande kunde återspeglas av en eller eventuellt fler 

etiska förklaringsmodeller. De ville också besvara frågan om socialarbetarnas beslut kunde härledas 

till olika förklaringsmodeller beroende på vilket scenario som de fick ta ställning till (Osmo & Landau, 

2006, s. 4). 

Resultatet av forskningen visar att socialarbetarnas förhållande till etiska modeller i beslutsfattande 

fann man en diskrepans mellan uttalade etiska värderingar fristående från ärenden och de etiska 

värderingar som man ger uttryck för i anslutning till ett fiktivt ärende (a,a, s. 1). Resultatet av studien 

visade att när socialarbetarna ombads att rangordna sina etiska tankegångar och principer för 

beslutsfattande oberoende av en konkret situation argumenterade flertalet för ett deontologiskt synsätt. 

De hävdade då att de tog stor hänsyn till lagar, att ha rätt intentioner och förespråkade universalism. 

När de däremot fick svara på samma frågor men utifrån ett fiktivt ärende förklarade de sina 
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övervägande och sitt handlande framförallt utifrån ett etiskt teleologiskt perspektiv med fokus på 

resultat, konsekvenser och nytta (a,a, s. 10). 
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4 TEORI 
Uppsatsens syfte har en betoning på kuratorns överväganden och ageranden, vilka handlingsmönster 

man kan skönja inför valet av att anmäla eller att inte anmäla till socialtjänsten. I det mönster som 

framkom under intervjuerna blev det socialkonstruktionistiska perspektivet ett naturligt val. Enligt 

teorin får man inte kunskap om världen på ett passivt sätt utan genom att interagera med den. ”Thus, 

meaning is ours to make, it is not out there to be discovered” (Cisneros-Puebla, 2007, s. 2). I en 

socialkonstruktionistisk syn på livet blir våra val av interaktioner det som avgör vilken verklighet som 

bildas. Frågan blir då vilken verklighet man bör bejaka. Att knyta den frågan till olika etiska 

perspektiv blev ett logiskt val. Vår förhoppning är att det skall uppstå en spännande dynamik i mötet 

mellan det skapande och det etiska. 

4.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är en omfattande teori och vi redovisar här några centrala perspektiv. 

Redovisningen innehåller flera detaljer som vi inte kommer att ta upp senare i analysen. Dessa detaljer 

behövs dock för helhetens och förståelsens skull. Vi har inte heller velat forcera en 

socialkonstruktionistisk analys på berättelser där så inte vore meningsfullt. 

Det finns ingen objektiv verklighet – den verklighet som ändock finns är subjektiv och socialt 

konstruerad; ungefär så skulle en synnerligen kort beskrivning av vad socialkonstruktionism är kunna 

formuleras, här följer dock en något längre beskrivning.  

Bakgrund 
Socialkonstruktionismens rötter kan spårast tillbaka till George Berkeley (1685-1753), Irländsk filosof 

och teolog. Berkeley företrädde en ståndpunkt som kallas kunskapsteoretisk idealism. Han hade en 

filosofisk grundtes som han benämnde ”immaterialistisk hypotes”. Han hävdade att den kroppsliga 

världen inte hade självständig existens. Verkligheten består i själva verket av själar och de idéer som 

själarna är medvetna om. Själarnas funktion är att förnimma och idéernas funktion är att förnimmas. 

En frukt består till exempel endast av ett antal förnimbara bestämningar så som en viss färg, en viss 

smak, en viss konsistens, en viss lukt, en viss form etc. När vi erfar dessa bestämningar existerar 

frukten, annars inte skulle Berkeley hävda – att vara är att uppfattas (Marc-Wogau, 1983, s. 217-218).  

 Den symboliska interaktionismen var på 1920-talet en förelöpare till det som skulle inspirera till 

den socialkonstruktionistiska teorin. George Herbert Mead var en central person och framförde tankar 

som att det medvetna jaget är en social process. En flicka kan uppleva sig som av motsatt kön i 

jämförelse med sin pappa och av samma kön i jämförelse med sin mamma. I konstruktionen av jaget 

är språket det viktigaste verktyget. Ord ses som symboler utan objektiv mening. Först i det sociala 

samspelet mellan individer tilldelas ord subjektiv mening (Månson, 2004, s. 157).  

  Peter Berger och Thomas Luckman blev förgrundsfigurer för den socialkonstruktionistiska teorin i 

och med boken The Social construction of reality som kom ut 1966. Vad teorin handlar om 
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sammanfattar de i syftet med boken: ”Our purpose in this treatise is a sociological analysis of the 

reality of everyday life, more precisely, of knowledge that guides conduct in everyday life/…”; ”vårt 

syfte i denna bok är en sociologisk analys av vardagslivets verklighet eller mer exakt uttryckt den 

kunskap som styr uppträdandet i vardagslivet” (anmärkning: vår översättning), (Berger & Luckman, 

1967, s. 19).  

Gemensamma nämnare 
I dag är det fel att tala om socialkonstruktionism som en enda homogen teori. Det finns snarare många 

olika nyanseringar av ett gemensamt tema. Det finns dock ett antal gemensamma nämnare som bör 

finnas med för att teorin ska kunna definieras som socialkonstruktionism. 

A – En kritisk inställning gentemot försanthållen kunskap 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet kräver att man ifrågasätter sin förståelse av världen, 

inklusive sig själv. Våra observationer av världen är inte objektiva och leder inte till oproblematisk 

kunskap. En misstänksamhetens hållning gentemot alla typer av kategoriseringar påbjuds. Kön är ett 

exempel på en kategorisering som bör problematiseras (Burr, 2000, s. 3). Att jorden är platt har varit 

en försanthållen kunskap, åderlåtning är ett annat exempel på kunskap vars bäst-före-datum utgått. 

B – Historisk och kulturell bundenhet 

Det sätt som vi vardagligen förstår världen på är relaterat/bundet till den historiska tidpunkt vi lever i 

och till den kulturella kontext vi tillhör (a,a, s. 4). Klädmodet har genom tiderna undergått stora 

förändringar. Parallellt existerar kulturella skillnader under samma tidsepoker. Du-reformen är ett 

udda exempel på en språklig förändring som historiskt hör hemma i mitten på 1900-talet och som 

kulturellt hör hemma i Sverige. Musikstilar, religion och sport är andra exempel på företeelser som är 

historiskt och kulturellt relaterade. 

C – Kunskap uppnås genom sociala processer 

I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är sanning det som för närvarande är den accepterade 

tolkningen av världen. Sanning uppstår som en produkt av den vardagliga sociala interaktionen mellan 

individer, inte genom objektiva observationer (a,a, s. 4).  

Kenneth Gergen beskriver processen på följande sätt: “It is not the internal processes of the individual 

that generate what is taken for knowledge, but a social process of communication. It is within the 

process of social interchange that rationality is generated. Truth is the product of the collectivity of 

truth makers.” (Gergen, 1982, s. 207) 

D – Kunskap och socialt handlande följs åt 

Alla dessa förhandlade varianter leder till en oändlig mängd sociala konstruktioner av verkligheter. 

Dessa olika versioner manar deltagarna till att agera på olika sätt. När alkoholism gick från att ha varit 

sett som ett uttryck för dålig moral till ett sjukdomstillstånd så skedde en förskjutning från samhällets 

sida från repressiva åtgärder till behandlande (Burr, 2000, s. 5). Förintelsen under andra världskriget är 
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ett exempel ett a-socialt handlande som vilade på en social konstruktion av språkliga 

överenskommelser om det judiska folket. 

Hur socialkonstruktionism skiljer sig från traditionell psykologi 
Anti-essentialism: Eftersom den sociala världen där vi människor agerar är en produkt av en social 

process är det logiskt att dra slutsatsen att det inte finns någon specifik essens i vare sig ting eller 

människor som gör dem till det de är (Burr, 2000, s. 5). Personlighet är till exempel inte ett uttryck för 

ett oberoende inneboende x utan något som skapas i social interaktion. 

Anti-realism: Socialkonstruktionismen menar att våra perceptioner inte kan ge oss kunskap om 

verkligheten, i själva verket konstruerar vi våra egna versioner av verkligheten i interaktion med andra 

individer. Det leder till att all kunskap är relativ och kulturellt och historiskt avhängig (a,a, s. 6). 

Historisk och kulturell kunskapsbundenhet: Om all kunskap är historiskt och kulturellt betingat så 

gäller det även forskning om socialt arbete. Discipliner som psykologi och socialpsykologi kan därför 

inte sysselsätta sig med att leta efter människans sanna natur utan får i stället fokusera på ett historiskt 

studium av framväxten av den nuvarande formen av psykologisk och socialt liv och på de sociala 

praktiker som genom tiderna skapat verklighet och alltfort gör det (a,a, s. 6). 

Språk som en förutsättning för tänkande: Vi föds in i en värld där det redan existerar 

förklaringsmodeller och olika former av kategoriseringar. Vår förståelse av verkligheten får vi genom 

språket när vi får tillfång till dessa förklaringsmodeller och kategoriseringar. Språk är därför en 

nödvändighet för att kunna tänka (a,a, s. 7). 

Språk som en social handling: Socialkonstruktionism ser den dagliga interaktionen och dialogen 

mellan människor som källan till den försanthållande kunskap hon har tillgång till. Av det följer att 

språket inte bara är ett sätt att uttrycka sig själv. Språkets funktion är framför allt att konstruera 

verklighet. Användandet av språket kan ses som en skapande aktivitet. Traditionell psykologi har mer 

sett språket som ett slags passivt fordon för våra tankar och känslor (a,a, s. 7). 

Fokus på interaktion och social praktik: Traditionell psykologi försöker hitta förklaringar till 

sociala fenomen ”i” personen i fråga. Det kan ske genom att ställa upp hypoteser om till exempel 

motivation eller attityd. Dessa entiteter ses senare som orsaker till individens beteende. Sociologin har 

sina förklaringsmodeller förankrade i sociala strukturer som till exempel institutioner som äktenskapet 

eller familjen. Socialkonstruktionistisk teori menar att man i stället borde fokusera på människors 

sociala praktik i den dagliga interaktionen med andra individer för att hitta förklaringar till sociala 

fenomen; inte i den individuella människans psyke eller i sociala strukturer (a,a, s. 8).    

Fokus på processer: Medan socialkonstruktionismen har förklaringsmodeller som betonar social 

interaktion har traditionell psykologi och sociologi betonat mer statiska entiteter som 

personlighetsdrag och ekonomiska strukturer. Med ett socialkonstruktionistiskt tänkesätt sker en 

förskjutning från frågor om människors och samhällens natur till hur fenomen eller kunskap uppstår 

bland människor i interaktion; kunskap är inte något som en individ har, eller inte har, utan något som 
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man gör tillsammans. När traditionell psykologi och sociologi betonar struktur så betonar 

socialkonstruktionismen process (a,a, s. 8). 

Hur en socialkonstruktionist ser på och förhåller sig till världen 
Ian Hacking anser att socialkonstruktionister har en tendens att inta ett antal ståndpunkter (i 

resonemanget är begreppet ”social konstruktion” ersatt med X). 

1 - X hade inte behövt finnas, eller i alla fall inte behövt se ut just som det gör. X, eller X som det är i 

detta nu, är inte något determinerat av tingets natur eller något oundvikligt. 

2 - X är något som är dåligt. 

3 - Världen vore bättre utan X, eller, vi borde åtminstone förändra X genomgripande. 

En socialkonstruktionist är inte determinerad att följa alla dessa steg, en del väljer att endast konstatera 

det första steget, X hade inte behövt finnas. Hacking menar dock att det finns en tendens bland 

socialkonstruktionister att nedvärdera konstaterade X (2000, s. 20). 

 Hacking menar att graden av konstruktionistiskt engagemang resulterar i en hållning. Denna 

hållning kan beskrivas som en process där individen agerar och reagerar i en verklighet som ständigt 

skapas i samspelet mellan människor. Han har definierat sex olika nivåer som i sin tur ställer olika 

krav på dess anhängare. Den första nivån, som är den enklaste och minst krävande, är den historiska 

nivån. Den mest ambitiösa och nyskapande är den revolutionära nivån. 

Historisk 

Ironisk 

Reformistisk     Demaskerande 

Upprorisk 

Revolutionär 

Den historiska nivån är den minst krävande graden av engagemang. Om någon skildrar en historia 

om X och menar att den är ett resultat av villkorliga historiska händelser, och inte alls något 

oundvikligt, så behöver en historisk konstruktionist inte alls fälla omdömet om det är något bra eller 

något dåligt. Skillnaden mot vanlig historieåtergivning är subtil och kanske mer en fråga om attityd. 

Den ironiska nivån är ett tillstånd där man insett att X, som man trodde var oundvikligt, är en del 

av vårt begreppssystem, en del av det universum där vi interagerar med andra individer. Samtidigt 

inser man att X är en produkt av social historia, social krafter och något högst tillfälligt, trots det kan 

man inte frigöra sig från det eftersom det utgör en del av vårt sätt att tänka. Ironikern är en person som 

genomskådar, en som lägger sig i, utan att ironiskt nog kunna göra någon större skillnad. 

Den reformistiske konstruktionisten menar att X är något som är riktigt dåligt och eftersom det inte 

är något oundvikligt så bör man modifiera X för att göra det mindre dåligt. Dock är det så att 

reformisten inte vet hur det är att leva utan X.  

Den demaskerande konstruktionisten strävar efter att avslöja idéer (X) genom att peka på den 

funktion de fyller. Syftet är att beröva X dess falska sken av auktoritet. Reformisten och demaskören 
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befinner sig på samma engagemangsnivå därför att reformisten kan vara demaskör men behöver inte 

vara det och vice versa. Demaskören menar att X inte är oundvikligt, X är någonting dåligt och att 

livet skulle te sig bättre utan dess närvaro. 

Den upproriska nivån kännetecknas av ett aktivt vidhållande av att X inte är något oundvikligt, X 

är något dåligt och att X bör förändras. 

Den högsta nivån av engagemang, som är den revolutionära, innebär att man överskrider idéernas 

värld och försöker att ändra den (Hacking, 2004, s. 20). 

Ian Hacking är kritisk till hur begreppet socialkonstruktionism florerar. Alltför många är de 

triumfatoriska uttalanden som påstår att sociala arrangemang, som att spela fotboll eller att dansa vals, 

är sociala konstruktioner. Hacking menar att det bara är ett utslag av idiotism alternativt 

kvasiintellektuell fåfänga (a,a, s. 26). Det är analogt lika meningslöst som att utbrista att en schäfer är 

en hund eller att ett piano är ett musikinstrument. 

Hacking lyfter med tanke på den heta debatt som varit fram frågeställningen om vad som är 

viktigast, är det en definition av vad socialkonstruktionism är, eller är det, som han själv menar, 

väsentligare att fråga sig vad poängen är. Han menar att vi inte borde fråga efter betydelsen utan ställa 

frågan om vad som är poängen med konstruktionen. Han understryker att det är väsentligare att 

fokusera på nyttan av att höja medvetandet med hjälp av socialkonstruktionistiska resonemang än att 

strida om definitioner (Hacking, 2000, s. 18). 

Socialkonstruktionism som epistemologi och anti-epistemologi 
Kenneth Gergen menar att socialkonstruktionistiska tankar kan ses som en social epistemologi,  

kunskaps-teori, men att den oundvikligen samtidigt är sin egen anti-epistemologi. Den 

socialkonstruktionistiska epistemologin erbjuder tänkesätt kring det sociala livets uppkomst. Samtidigt 

applicerar den, som alltid, en skeptisk hållning till det som hålls för sant eller verkligt. 

Socialkonstruktionismens egna erbjudanden saknar med avsikt ”verklig” grund – på så vis är det en 

anti-epistemologi. Gergen menar att socialkonstruktionismens funktion är att underminera själva 

tanken av försanthållanden, inklusive sina egna. Han menar att sanningsanspråk borde ersättas med 

frågan om praktisk nytta. Det är meningslöst att fråga sig om ett påstående är verkligt sant, den 

meningsfulla frågan handlar om vad gott eller vad ont kommer ut av om vi håller detta för sant 

(Cisneros-Puebla, 2007, s. 4). 
Rather, we should ask, what happens to us as a culture or a civilization if we crawl into one of these 

discursive spaces and live within its realities, logics, values, and so on. 

However, at the end of the day, I must also be willing to address the question, what happens to the world 

if we take constructionism seriously (a,a, s. 5). 

Kritik mot socialkonstruktionismen 
Kritiker av socialkonstruktionism hävdar att den leder till relativism. Till exempel att en åsikt skulle 

vara lika mycket värd som vilken annan åsikt som helst. En annan kritik är att teorin kan locka till 
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historierevisionism. Som till exempel att beskriva Förintelsen som en social konstruktion och tillskriva 

den en ny innebörd (Hacking, 2004, s. 17).  
Barnes och Bloor gör klart att den sorts relativistiska sociologer som de själva tillhör har skyldighet att 

granska sina egna åsikter och handlingar enligt en kritisk variant av de normer som finns i deras egen kultur 

(a.a., s. 17) 

4.2 Etiska modeller 
När man står i begrepp att göra en anmälan föregås det av att man gör avvägningar om man skall 

anmäla eller inte, dessa överväganden kan också beskrivas som etiska resonemang. Vi har därför valt 

att redovisa några etiska modeller som tangeras i respondenternas berättelser.  

Man kan följa två huvudstråk när man skall avgöra om en handling är rätt eller inte. Det ena stråket 

handlar om en handlings konsekvenser där de samlade konsekvenserna avgör om handlingen är rätt 

eller inte. Det andra stråket berör handlingar som i sig själva äger en viss kvalitet och som vi har en 

plikt att utföra (Blennberger, 2005, s. 59). 

4.2.1 Det kategoriska imperativet/deontoligisk etik 
Det finns många former av deontologisk etik. De har det gemensamt att de fokuserar på direkta 

kvaliteter i handlingen eller regeln. De fokuserar inte på effekterna utan på en handlings eller regels 

direkta kvalitet (Blennberger, 2005, s. 61). Vi har valt att kort beskriva det kategoriska imperativet 

vars upphovsman är Immanuel Kant. Han menade att alla människor föds med ett praktiskt förnuft, en 

slags moralisk kunskap. Detta förnuft kommer till uttryck i det kategoriska imperativet. Två argument 

är centrala i det kategoriska imperativet, dels generaliserbarhetsargumentet och dels 

personrespektsargument. ”Jag bör alltid handla så, att jag skulle kunna vilja att min handlingsmaxim 

blev allmän lag” (Nordin, 2003, s. 398). Det är uppenbart ologiskt att stjäla eftersom man själv inte 

vill bli bestulen. Man bör analogt hjälpa nödlidande eftersom man själv skulle vilja bli hjälpt om man 

led nöd. Det kategoriska imperativet innehåller också regeln ”Handla så att du aldrig brukar en 

människa enbart som medel utan också som självändamål” (a,a, s. 399). Om man skulle ljuga för en 

annan person har man använt den som ett medel för att uppnå något annat, man har dessutom lyckats 

göra något som man inte kan önska att det ska bli generaliserat.  

 Enligt Kant bör vi inte göra etiska bedömningar grundade på konsekvensbedömningar. Han 

menade att vår kunskap om omvärlden är alltför osäker och att vår bedömning om framtiden är ännu 

osäkrare. Därför menade Kant att vi borde undersöka vad plikten kräver av oss (Blennberger, 2005, s. 

63).  

Resonemanget i det kategoriska imperativet är logiskt-psykologiskt. Det leder oss fram till regler 

som kan generaliseras och det är vår plikt att följa dessa. Att önska goda konsekvenser eller att hysa 

medkänsla med andra personer är ingen nackdel, men vi bör styras av vårt förnuft och inte vår känsla 

menade Kant (a,a, s. 63).  
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 Ett problem med deontologisk etik är att plikterna kan komma i konflikt med varandra. Man skall 

t.ex. inte skada andra människor därför det är inget som man vill skall generaliseras. Men om man i en 

situation kan förhindra att en person dödar en annan genom att skada förövaren bör man göra det. 

Vilket också är ett förhållningssätt som kan generaliseras. 

4.2.2 Konsekvensetik/teleologisk etik 
När man gör en konsekvensetisk bedömning fokuserar man på det samlade resultatet, konsekvenserna, 

av ens handling. Handlingen i sig har ingen etisk innebörd utan värdet uppstår ur konsekvenserna. 

Konsekvensbedömningar kan delas in i två grupper. Om man innan en handling försöker uppskatta 

konsekvenserna av den handlar det om konsekvensetik som beslutsmetod. Om man efter en handling 

försöker bedöma konsekvenserna av den samme så handlar det om konsekvensetik som 

riktighetskriterium (Blennberger, 2005, s. 60). 

I ett konsekvensetiskt perspektiv, som beslutsmetod, är en handling rätt om det finns välgrundade 

skäl till att tro att just denna handling ger upphov till de bästa konsekvenserna. Om det i efterhand 

skulle visa sig att oväntade negativa konsekvenser inträffar, och att en annan handling sannolikt hade 

haft ett bättre utfall, är fortfarande handlingen att se som rätt om prognosen varit välgrundad i kända 

fakta (a,a, s. 60). 

 Det finns två frågor som man vid en konsekvensetisk bedömning måste man ta ställning till. Dels 

vilka personer som vi skall ta störst hänsyn till och dels vad man menar med goda konsekvenser (a,a, 

s. 61).  

 Ett problem med konsekvensetiskt handlande är att det är mycket svårt att förutse eller överblicka 

alla konsekvenser av en handling. Om det är svårt att överblicka konsekvenserna på kort sikt är det 

ännu svårare att göra det på lång sikt. I sakens natur ligger också att man inte kan värdera andra 

handlingsalternativ eftersom de blivit exkluderade (a,a, s. 60). En annan komplikation är att man 

endast har tillgång till en begränsad mängd fakta och det är med denna begränsade information som 

man tar sitt beslut. 

 Utilitarismen som är en avancerad form av konsekvensetik som menar att ”den regel eller handling 

är rätt som sammantaget ger de bästa konsekvenserna med hänsyn till samtliga personer som berörs” 

(a,a, s. 70). En återkommande kritik mot utilitarismen är att den tycks acceptera att enskilda personer 

kan bli lidande om det uppstår goda konsekvenser för flertalet. Ett sätt att bemöta denna kritik har varit 

att komplettera utilitarismen med en specialregel – skademinimeringsprincipen. Att ha ett 

barnperspektiv kan ses som ett uttryck för en sådan princip (a,a, s. 74). En annan invändning har varit 

mot resonemanget att alla människor skulle betyda lika mycket för oss. Kontentan av ett sådant 

resonemang leder till absurda krav och barocka ambitioner. Ett logiskt bemötande av den kritiken är 

närhetsprincipen som är en komplettering av utilitarismen. Den säger att vi i vissa valsituationer 

särskilt skall beakta de oss närstående om vi önskar att alla andra handlar på samma sätt. Det skall 

dock endast tillämpas i undantagsfall – en allmän opartiskhet är alltid det första alternativet (a,a, s. 76). 
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5 EMPIRI 
Under den här rubriken gör vi först en presentation av arbetsplatserna och respondenterna i korthet. 

Sedan kommer vi att återge intervjuresultaten utifrån de teman som vi tagit fram ur materialet.  

5.1 Presentation av arbetsplatserna och respondenterna 
Med tanke på att studien är anonym ger vi varje respondent ett fiktivt namn och tar heller inte upp 

vilken av de två kuratorsrollerna de har då detta inte är relevant för syftet med studien. De fiktiva 

namnen är korrekta så till vida att de är könsbundna till respondenten men detta har ingen annan 

funktion än att det underlättar i skrivandet. Vi har inte för avsikt att anlägga ett genusperspektiv i 

analysen. 

 Gemensamt för alla respondenter är att de är utbildade socionomer sedan minst tre år tillbaka och 

nu anställda som kuratorer. Som kuratorer arbetar de dagligen med mötet med ungdomar och har stor 

erfarenhet av att samtala med den för studien relevanta åldersgruppen, 12-16 år. Vad det beträffar just 

samtalet och mötet med ungdomen så kan man säga att kuratorerna utför behandlande samtal, vilket då 

enligt vår definition inte avser någon form av terapi utan stödsamtal vid lättare problematik. 

 Följande åtta kuratorer är medverkande i studien: Annika, Bengt, Cecilia, David, Erik, Filippa, 

Göte och Hanna. 

5.2 Presentation av intervjuresultaten  
Under den här rubriken presenterar vi de resultat vi fått från intervjuerna. Vi delar upp presentationen i 

ett antal teman som vuxit fram när vi gått igenom materialet. Resultatredovisningen kommer att 

presenteras enskilt under denna rubrik och analysen som följer på materialet kommer att göras 

fristående i nästa avsnitt, det vill säga avskilt från den empiriska redovisningen. Med anledning av 

detta väljer vi att ha en stor del citat i resultatredovisningen för att på så vis konkretisera det som sagts 

under intervjuerna och i möjlig utsträckning lämna tolkningar och analyser till nästkommande kapitel. 

Utöver den tematisering och de förtydliganden som vi gör under redovisningen så ska denna del vara 

så strikt empiriskt inriktad som möjligt. 

 Vid citat från intervjuerna förekommer det några tecken som vi vill förtydliga innebörden av. 

Tecknen ”…/” innebär att citatet inte tar med början av meningen. Tecknen ”/…” har den motsatta 

funktionen, citat innehåller inte slutet av meningen. Tecknen ”/…/” innebär att ord eller meningar har 

uteslutits mitt i citatet, slutligen innebär användandet av tankestreck, ”-”, att respondenten gör en paus 

i sitt berättande ofta för att söka efter en annan formulering eller för att fundera. 

5.2.1 Om att vinna eller förlora ungdomens förtroende 
Respondenterna beskriver vikten av bibehålla ungdomens förtroende som en viktig parameter och skäl 

till överväganden de gör. Det återkommer som ett ständigt tema genom intervjuerna både som skäl till 

övervägande av sina handlingar och som faktiska orsaker till varför de ibland har avvaktat eller helt 
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avstått från att anmäla. Här ryms en del olika synsätt och olika värderingar om hur man ser på hur 

viktigt det är att behålla ungdomens förtroende i situationer då anmälan kan bli aktuell. 

Annika tänker att anmälningsskyldigheten har företräde framför att behålla ungdomens 

förtroende. 
…/det har jag funderat jättemycket på, för det är så jag har försökt jobba och skulle jag komma i ett läge 

där det handlar om att anmäla kontra tappa ungdomens förtroende så anmäler jag ju. 

Bengt beskriver en eventuell förlust av förtroendet som en risk som han tar ställning till när han 

överväger att göra en anmälan. Bengt menar att skynda långsamt fram är en viktig men svår avvägning 

för att kunna behålla förtroendet i en situation där han kanske behöver anmäla. Han pratar om att det är 

viktigt att vara lyhörd på vart ungdomen befinner sig och att det är viktigt att försöka samgå så mycket 

som möjligt. Han sammanfattar det och säger att ”det är ju det som är dilemmat här, att ha kvar 

förtroendet men ändå skynda långsamt fram”. Bengt menar sedan att förlusten av förtroendet från 

ungdomen är den största eventuella kostnaden av att anmäla. Bengt tänker också att 
Om förtroendet som man etablerade med den här ungdomen på något sätt bryts och tilliten har rubbats så 

kan den inte lita på andra vuxna heller, inte på andra professionella, så då skiter den i dem också, Bengt 

sket ju i mig så nu skiter jag i alla andra.  

Överväganden knutna till förtroende har respondenterna många gånger under intervjuerna beskrivit 

som svårt då ungdomarnas steg till att faktiskt ta kontakt har varit stort för dem.  

Göte beskriver en situation där ett nytt förtroende först fick honom att överväga sitt beslut men 

där han sedan valde att anmäla trots allt. 
 …/ som det med den här tjejen och att jag inte ringde till föräldrarna på en gång, jag ångar att jag inte gjorde 

det /…/ nej, jag tror att jag anmäler nog hellre en gång för mycket än en gång för lite. Hon hade hållit sig undan 

och sen hade jag pratat med hennes mamma som tyckte att det var så bra att hon nu gick till mig som hon hade 

förtroende för /…/ jag tänkte att okej men då avvaktar jag lite grann och ser om jag kan få henne att förstå varför 

jag gör anmälan. 

Många av respondenterna uttrycker en osäkerhet kring om förtroendet kan kvarstå efter en anmälan till 

socialtjänsten. Om anmälan leder till att ett etablerat förtroende upphör ser flera det som ett uppenbart 

dilemma. Vad skulle vara bäst för ungdomen? Antingen anmäler de och riskerar att det uppnådda 

förtroendet förbrukas och att kontakten med ungdomen upphör. Men de ser också en möjlighet i att 

ungdomen kan få tillgång till ett mer omfattande stöd genom en anmälan. Göte uttrycker sin 

ambivalens på följande sätt. 
Jag kanske tänkte att jag har haft svårt att få kontakt med henne och har nu fått ett förtroende och tänkte att 

jag ska se om jag kan komma längre på något sätt. 

David betonar vikten av att det finns ett förtroende för att relationen mellan kurator och ungdom skall 

vara meningsfull. 
…/jag gör inte en anmälan för jag tror på min relation till den här 14-åringen och att det är viktigare än att jag 

skall dra och anmäla det enligt lag /…/ jag tror på att jag skall skapa ett förtroende för relationen. 
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Vid ett annat tillfälle i intervjun formulerar David sig på ett liknande sätt och förklarar att det kan 

förekomma situationer där han kanske borde göra en anmälan enligt lag men avvaktar för att han tror 

på relationen dem emellan och tänker att förtroendet från ungdomen är viktigare än en omedelbar 

anmälan. 

Filippa betonar också vikten av förtroende när hon berättar om skäl till att hon skulle kunna avvakta 

utifrån möjliga konsekvenser för ungdomen. 
Man träffar en ungdom under en ganska lång tid och ganska mycket motivationsarbete och som äntligen får 

förtroende för en och äntligen börjar ta emot hjälp /.../ så småningom dyker det upp information som innebär 

att socialnämnden skulle kunna ingripa till ett barns skydd, då kanske den ungdomen inte alls vill att man 

skall kontakta föräldrar då det skulle innebära - ja i värsta fall något hedersrelaterat och då risk för 

bestraffning fast det kanske är ungdomen som blivit utsatt för något. /…/ då får ju inte den här ungdomen 

något hjälp och skydd. Och det var ju därför man gjorde anmälan och då tappar ju den förtroendet för 

ungdomsmottagningen i stället. /…/ summan blir att ungdomen får det ännu värre men ändå kände att någon 

reagerade åtminstone.  

Hanna anser att socialtjänsten inte har resurser nog att tillgodose de faktiska behoven på hennes 

arbetsplats. Hon har själv arbetat på socialtjänsten tidigare i en annan stad och menar sig vara ganska 

väl insatt i vad socialtjänsten bör tillhandahålla. Hon är bekymrad och beskriver sina tankar så här. 
Jo om jag ska hårddra det så tänker jag - för jag tänker långsiktigt när jag jobbar /…/ Jag kan inte tänka 

kortsiktigt - det är bara att följa lagen även om jag själv inte vill det för att jag vet att soc här har ändå inte 

resurserna så det kommer inte att hända ett skit /…/ därför drar jag mig också mycket för att göra 

anmälningar. 

5.2.2 Barnets bästa och dignitet av information 
Syftet med studien är delvis att förstå hur kuratorers tankar och överväganden påverkas av 

anmälningsskyldigheten. Vi frågar i intervjuerna om det förekommer situationer där kuratorernas 

tankegångar strider mot gällande lagstiftning för att förstå hur de resonerar och fattar beslut då. När vi 

kommit in på dessa områden talar alla respondenter ingående och flera gånger under intervjuerna om 

vad som är bäst för barnet.  

 Hanna beskriver det som att anmälan behöver föregås av en egen inventering av familjens resurser 

och ett samarbete mellan henne och mentorn.  
Vi börjar här, det måste ske en kontakt mellan mig och mentorn och föräldrarna, det kanske är första 

insatsen som sen eventuellt leder till anmälan. Men jag måste tänka på - alltså vad blir bäst för barnet, vad 

blir bäst för familjen. 

Göte resonerar så här när han berättar om en situation då han fått förklara för en familj och en ungdom 

om varför han anmält. 
Det är utifrån att jag säger att det här är utifrån ungdomens bästa och för att vara säker på att ni får hjälp 

med de här sakerna. Skolan har en skyldighet att anmäla när vi får reda på att barn farit illa och det kan 

finnas risk för att det händer igen. 
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Vidare i sitt resonemang så säger Göte att om han skulle ta spjärn emot något som huvudargument till 

sitt övervägande inför en anmälan så skulle barnets bästa ha företräde framför lagtexten.  

Göte förklarar sedan att denna hållning ibland kan stöta på mothugg från föräldrar och andra som 

anser att man inte kan veta vad som sannolikt är barnets bästa. Han brukar dock efter samtal om detta 

kunna nå förståelse hos klienterna just för att de inser att han menar väl.  

 Filippa instämmer med Göte om att det är ungdomens bästa som avgör hennes tolkning av 

lagtexten. Finns det anledning att tro att det är bättre för ungdomen att överväga att inte anmäla så 

väljer hon att sätta lagtexten åt sidan. ”Man följer ju inte riktigt lagen och det är ju ibland för 

ungdomens bästa”. 

 Filippa tar upp ett par exempel där hon särskilt bedömer att ungdomens bästa inte överensstämmer 

med lagtexten. Det handlar framförallt om hedersrelaterad problematik och ungdomar med 

ätstörningar där hon anser att en tidig anmälan sällan överensstämmer med vad som är bäst för 

ungdomen och att det senare då får övervikt för hennes beslut.  

David säger så här angående de överväganden han gör när hans tankar om hur han skall hantera 

en situation inte överensstämmer med den lagstiftade anmälningsskyldigheten. 
Målet är att alla ska må bra /…/ och anmälningsplikten är till för om någon far illa. Det är därför vi har den. 

Och hur ska jag kunna bedöma det? Lagen säger att man far illa om man [som fjortonåring] har sex med en 

tjugotreåring. Sexualbrottslagen säger också att man ska anmäla det i sådana fall. Men här kommer ju 

dilemmat att vara. Alltså för vems syfte gör vi det då? För att upprätthålla lagen eller för att vi ska stärka 

individen? Då känns det viktigare att jag bjuder in vårdnadshavare och diskuterar det eventuellt. Så skulle 

jag gå till väga med fallet.  

Cecilia tänker också kring de prioriteringar hon gör mellan ungdomens bästa alternativt följa lagtexten 

till punkt och pricka. Hon säger att det är en väldigt svår fråga att ta ställning till och hon säger också 

att hon tvekar lite grann i sitt resonemang. 
Alltså för mig är klienten jätte jätteviktig så är det ju. Men det betyder ju inte i alla fall att… ja, klienten är 

högst så är det, det går inte att komma ifrån. Det betyder inte att jag av den anledningen underlåter att göra 

saker som är svåra om klienten säger nej /…/ men klienten först, men ja det är skitsvårt. 

Bengt talar om tillämpandet av lagen som en ramlag. 
Lagen blir som en sådan här ramlag känner jag och man får tillämpa den lite som sådan. Men det är 

ungdomen som ska ha det bra, det är ungdomen man måste tänka på. Men samtidigt får man inte tänka för 

mycket på ungdomen så att det stjälper ungdomen. Men man får inte gå med för mycket i det heller. Man 

måste ändå tillämpa lagstiftningen.  
När Annika pratar om övervägandena säger hon att det är skönt att ha lagtexten i ryggen när man 

motiverar för föräldrar varför man måste göra en anmälan. Hon tycker att det är bra att kunna luta sig 

på den angivna skyldigheten hon har som tjänsteman men säger också att ”vi är ju här och jobbar ju 

för barnets bästa och då vill man ju inte heller göra något som går helt stick i stäv med det”. Att 

anmäla direkt efter att en ungdom kommit in och berättat något som varit väldigt svårt för denne att ta 

upp och härbärgerat under en väldigt lång tid är att göra något som går stick i stäv med barnets bästa 
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tycker Annika. Men hon drar också paralleller till ärendets dignitet och barnets bästa. Hon beskriver 

att hon inte överväger att anmäla i samma utsträckning när det handlar om ärenden av tydlig och svår 

problematik, då anmäler hon direkt. 
…/ misstänker jag att ett barn blir slaget hemma eller blir sexuellt utnyttjat eller att det händer något på 

fritiden som är direkt skadligt, att de gör sig själva illa eller sådana situationer, då anmäler jag på en gång 

/…/ då man känner att det här kanske inte familjen kan lösa själv. 

Cecilia är inne på samma spår och säger att hon tänker kring olika vis som barn kan fara illa på. Hon 

förklarar utifrån termer om hur orolig hon blir av det som någon berättar för henne och är det särskilt 

allvarliga händelser anser hon att hon måste gå vidare och göra en anmälan direkt. 
Jag tänker att det hela tiden handlar om barn som far illa /…/ i vilken grad de far illa är sådant man får 

tänka på hela tiden. Psykisk misshandel, fysisk misshandel, övergrepp alltså /…/ om den här ungdomen far 

uppenbart riktigt illa och är minderårig och kommer hit och berättar att den är utsatt för något i sitt hem 

eller använder droger så tänker jag att det finns bara den möjligheten, att gå vidare med informationen 

alltså. 

5.2.3 Andra resurser, erfarenhet och intuition 
Flera gånger under intervjuerna tar respondenterna upp andra resurser som argument för sina 

överväganden om att anmäla eller inte. De tänker över vilka resurser familjen har eller ungdomen har 

att kunna hantera situationen på egen hand tillfälligt eller helt och hållet. Vissa av respondenterna 

väger även in sina egna resurser att kunna hantera den aktuella problematiken ensamma eller på 

arbetsplatsen när de gör överväganden om att anmäla eller inte.  

 David beskriver hur han tänker när han hellre låter familjens resurser ta hand om ett problem än att 

anmäla i ett tidigt skede. 
Och till syvende och sist, det kanske är personligt tänkande, men det ligger närmare till hands med en 14-

åring att bjuda in föräldrarna för de är de som närmast kan rätta till fel, än att socialtjänsten kopplas in. 

Men det är ju personligt och kanske bara ett försvarsargument när man gör lagbrott. 

Filippa tänker att det ibland kan räcka med att ungdomen kommer och vänder sig till henne för att 

prata. Hon förklarar att det förekommer situationer då problematiken är av den dignitet att lagtexten 

skulle motivera en anmälan men då hon ändå överväger att avstå då hon anser att problemet inte är 

svårare än att det kan rymmas inom hennes eget kunnande som kurator att hantera.  
Jag tror att det finns en risk att jag blir mindre benägen att anmäla genast därför att jag tänker att ungdomen 

kommer ju ändå till mig och pratar. 

Cecilia tar i sin tur upp att det ofta handlar om problematik kopplat till familjen när en ungdom mår 

dåligt. Hon säger då också att avstå en anmälan och ta hand om problematiken själv, även om den är 

lättare, inte är möjligt då hon bara har ungdomens perspektiv. Hon överväger därför att göra en 

anmälan så att socialtjänsten med bättre helhetssyn kan göra en bedömning om vad som är lämpligt för 

familjen.  
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Bengt är inne på att kompetensen och resurserna på den egna arbetsplatsen kan styra hans 

överväganden om att anmäla. Hans tankegångar handlar då bland annat vad som finns att tillgå och på 

vilket sätt de kan bidra till något bra. 
Det handlar väl också om kompetens inom området på arbetsplatsen tänker jag. Är kompetensen väldigt 

hög så kan man ju klara av, eller klara av - då kanske man förhåller sig på andra sätt till sådana här 

dilemman. Erfarenhet med sig i bagaget gör ju sitt till hur man bedömer olika saker och svårigheter. 

Bengt tar i samband med detta även upp att vikten av att ha andra kollegor med lång erfarenhet att 

bolla med. Han tycker att det är jätteskönt att ha med i gruppen och att hans överväganden om att 

anmäla även kan vara påverkade av den kollegiala arbetssituationen.  

 David beskriver hur han som nyexaminerad socionom hade en tendens att förlita sig mycket mer 

till lagtexten i en bokstavlig tolkning och på så vis fatta enklare beslut och därmed gjorde fler 

anmälningar. Med tiden och åren som har gått har tankar och överväganden blivit allt mer fristående 

från lagtexten och han ifrågasätter ofta för sig själv vems syfte som hans handlingar framförallt ska 

tjäna. 
Nu kan jag hänvisa till lagtexten men ändå referera till de 15 år jag har jobbat med det. Jag tror att jag har 

blivit lite coolare och vågar gå lite mer på min känsla och intuition, mer än jag gjorde när jag började. Jag 

kanske också vågar gå på den känslan som är byggd på någon slags verklighet som jag varit i, det finns ju 

fall som jag varit i som påminner mycket om det jag sitter i nu. Så någon sorts trygget i yrket har gjort att 

man kanske har lättare att vara lagvidrig eller inte lika snabb i sin tolkning.    

David pratade mycket om att gå på känsla och intuition i sina överväganden och visste att detta inte 

alltid var i linje med lagtexten. Han förlitade sig på sin erfarenhet och ville också belysa att det är 

möjligt att andra resonerar annorlunda och att rätt och fel i det är svårt att bestämma. 
Det finns fler exempel än så där jag inte följt lagen och då har jag valt någon slags - ja den icke-lagliga 

vägen. Att gå på en känsla /.../ och om du frågar om jag borde gjort annorlunda så skulle jag svara nej. Jag 

tycker inte det. Jag ser inte att jag borde det men andra kanske gjorde det. 

Annika beskriver ungefär samma utveckling som David här. Tidigt i hennes karriär valde hon att följa 

lagtexten, som hon upplevde den, mer till punkt och pricka. När erfarenheten ökat har hon gjort fler 

och fler egna överväganden.  

5.2.4 Konsekvenser för kuratorn 
Ett antal gånger under intervjuerna berör vissa respondenter frågan hur det blir för dem själva och hur 

de uppfattar situationen för sig själva när de gör överväganden. De ifrågasätter ibland vilken rätt de har 

att göra överväganden och huruvida de bedömningar som dessa leder fram till faktiskt kan motiveras 

som något positivt när man inte kan vara säker på hur det hade blivit om man gjort annorlunda.  

 David illustrerar dilemmat på följande sätt 
Något läge kan ju vara helt solklart, självklart att man måste göra en snabb anmälan. Ett annat läge är att 

jag tänker på att jag måste göra vad jag kan för att hålla tillbaka en anmälan, för det är ett läge då jag 

riskerar mer. Kanske inte jag själv men personen ifråga. Det är en väldigt svår bedömning när jag gör den 

och jag kanske inte gör den alls. Det kanske händer något annat. 
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Han fortsätter sedan att problematisera sin egen roll i de överväganden han gör.  
Ja sen kan man ju fråga sig vem fan är jag att kunna göra den bedömningen efter två samtal? Det måste 

man ju vara ärlig och fråga sig själv vem fan är jag som ska säga det /…/ för man vill ju ha gott samvete till 

att göra lagfel… självklart talar man till sin fördel, men vill ju ha rätt att göra fel.  

Göte tar upp frågan om hur det blir för honom själv i förhållande till överväganden ur ett annat 

perspektiv. Han fokuserar på den trygghet som det kan innebära för honom att känna att han fullgjort 

sin skyldighet som tjänsteman när han har anmält. 
…/ har jag gjort en anmälan så kan jag ju i alla fall luta mig tillbaka och tänka att nu gjorde jag den här, jag 

var orolig och jag anmälde det. Det kan vara en trygghet för mig att veta att jag har anmält och kan då inte 

få skit för att jag inte har anmält i alla fall.   
När Filippa berör området kring hur det blir för henne själv i förhållande till yrket och de 

överväganden hon gör väljer hon att polarisera det hela med en förenkling i ett ironiskt tonfall. 
Egentligen så vore det ju enklare att totalt strunta i att lyssna på ungdomar och så fort man hör de magiska 

orden så ringer man direkt och anmäler. Då skulle ju jag kunna känna att jag följer lagen och så men det 

skulle bli oerhört fyrkantigt och inte särskilt bra många gånger. 
Bengt beskriver hur hans tankar om ärendegången vid en anmälan kan påverka hans relation till 

ungdomen till det sämre och han själv kan tycka att det är en tråkig del som även den blir en 

konsekvens av hans övervägande. 
…/sedan kanske det inte blir så bra för mig för att det är tråkigt att jag har förlorat mitt förtroende, den 

ungdomen har förlorat sitt förtroende gentemot mot mig. Men då får jag tänka att då tar de andra vid och 

det kanske blir bättre där. Man måste alltid se det andra förloppet, det kan bli bättre där. 

Många beskriver vikten av att diskutera mycket med sina kollegor inom arbetsplatsen, både 

kuratorskollegor, chefer och handledare när det handlar om övervägandena inför en eventuell anmälan. 

En av respondenterna avviker från denna beskrivning av positivt samarbete med de närmaste 

kollegorna. Hanna beskriver sin kurators roll som övergiven. 
Som kurator är man ensam mot världen. Jag kan inte lita på någon. Jag kan inte tillåta mig att lita på någon, 

kan inte lita på rektorn eller skolledare. De har helt andra intressen, skolans framtid och så, jag har bara 

barnen /…/ Det handlar mycket om att identifiera starka och svaga personer på skolan och veta vem jag ska 

gå till för att det här ska bli bra för barnet. Det är jättesvårt att bara följa en lag för vart hamnar det liksom? 

5.2.5 Relationen till socialtjänsten 
Alla respondenter kommer oundvikligen in en del på socialtjänsten och hur deras samarbete ser ut 

under intervjuerna. Det mesta av det som sägs om socialtjänsten är inte direkt kopplat till vår studies 

syfte, men när de beskriver hur tilliten till socialtjänstens arbete starkt påverkar de överväganden och 

tankar som de har inför anmälningsskyldigheten blir det relevant att ha med även dessa uttalanden. 

Vissa förklarar att övervägandena kan gå åt olika håll just beroende på hur stor tillit de känner inför 

socialtjänsten där de arbetar. Andra menar att de anmäler oavsett tilliten för att de tänker att det är en 

stark skyldighet som de har. Angående just tilliten till socialtjänsten och deras arbete säger Göte att 
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För mig kan det vara en trygghet att anmäla även om jag kanske inte tycker att de gör det de ska göra. Sen 

om jag inte tycker att det händer något så gör jag en anmälan till. Då har jag visat att jag har tagit det på 

allvar och liksom försökt stötta ungdomen.  

Cecilia har ett gott förtroende för socialtjänsten vilket underlättar hennes överväganden inför en 

eventuell anmälan. 
Det här med anmälningsskyldigheten blir inget ok för mig. Jag känner mig rätt trygg med det faktiskt. Som 

jag sa så är det i kombination med att jag vet att de här anmälningarna hamnar hos människor som tar hand 

om de här familjerna på ett jättebra sätt. Jag har ett väldigt förtroende för mina kollegor [på socialtjänsten] 

och de underlättar för mig.  
Hon utvecklar detta sedan vid ett annat tillfälle under intervjun och säger att om hon hade arbetat 

någon annanstans där hon kände sig mindre trygg i detta så skulle hon tveka mer inför sina 

överväganden om att anmäla.  

 Hanna beskriver att hennes tillit till socialtjänsten är väldigt begränsad framförallt för att allt tar 

mycket lång tid och att hon överväger anmälningar allt oftare på grund av att det sällan händer något 

alls.  
Jag skulle kunna skriva anmälningar på löpande band på den här skolan men jag gör inte det för att jag vet 

att det inte kommer att hända något. Ja, jag sorterar ju, jag gallrar dem själv. Jag har ju ett riktigt dåligt 

samvete. Det finns en tjej som jag tänker att, okej det här är ett offerlamm, för jag tror inte att det kan göras 

något i den familjen. 

Hon säger strax därefter något som kan uppfattas som motsägande mot det hon sagt enligt ovan.  
Så det är klart, det är bara att följa lagen även om jag själv inte vill det för att jag vet att socialtjänsten här 

ändå inte har resurserna så det kommer inte att hända ett jävla skit. Det blir bara ett jobbigt möte med 

familjen som måste åka dit och sedan händer ingenting.  

David förklarar att han delvis är besviken på sig själv för att han inte tagit initiativ till ett bättre 

samarbete till socialtjänsten. Han menar att hans överväganden som han ofta står i idag förmodligen 

skulle underlättas av detta. David säger också att han sannolikt skulle anmäla oftare om han hade ett 

bättre samarbete med socialtjänsten. Han säger att det känns fult att säga det men att det förmodligen 

är sant. 

5.2.6 Upplevelsen av mötet med ungdomen 
Tankemässiga övervägande om anmälan eller ej beskrivs av två respondenter utefter hur de uppfattar 

hela mötet med ungdomen. Detta baserar de på hur den unge uppträder och vad denne förmedlar 

förutom orden när något som kan vara anledning till anmälan kommer på tal.  

 Bengt beskriver att han kan värdera samma typ av problematik olika beroende på vilket sätt den tas 

upp. 
Överväganden om informationen som jag har och som jag får är beroende av hur den här personen 

uppträder utifrån det som den är inne i så att säga. För jag kan ju känna mig ganska lugn och trygg med en 

person som uppträder på ett speciellt sätt men kanske pratar om något ganska allvarligt. Förstår ni 

skillnaden? Det är också hur man uttrycker det.  
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Göte beskriver en situation där han varit i samtal med en familj där, vad han uppfattar som tillfälligt, 

våld förekommit och han övervägt en anmälan men tänkt att han kanske kan dröja lite då han upplevde 

mötet positivt. 
 Nej, det var väl hur samtalet var, hur jag tyckte att de pratade som gjorde att jag inte blev rädd att de 

kommer, att jag inte är rädd att tjejen kommer att bli slagen igen /…/ Ja det var väl något som gjorde att jag inte 

gjorde anmälan på en gång, jag kommer att anmäla. 

5.2.7 Värdet av att få ungdomen med sig 
Gång på gång under intervjuerna kommer respondenterna in på hur värdefullt det är att om möjligt ha 

ungdomen med sig innan de gör en anmälan. När de pratar om att ha ungdomen med sig så menar de 

att även ungdomen godkänner och samtycker till att anmälan görs och är införstådd i varför. 

Gemensamt för dem är att i situationer med sexuella övergrepp eller pågående misshandel anses det 

generellt inte möjligt att hinna med att få med sig ungdomen, annars är det ett prioriterat område. 

Annika berättar om hur hon resonerar när hon kan tänka sig att avvakta några dagar med en anmälan 

för att få ungdomen med sig. 
…/anmäler jag i det här skedet när jag inte har ungdomen med mig så kommer den inte att berätta någonting 

mer för mig. /…/ Då kan jag vänta just för att hinna kartlägga och få en klar bild av vad som är fel innan jag 

anmäler. /…/ Ungdomarna har inte sagt tjoho, vi gör en socanmälan men ändå att ungdomen förstår varför vi 

gör som vi gör så att man även sedan kan ha en relation till ungdomen /…/ det vinner man jättemycket på. 

Erik vidgar resonemanget till hur han även tänker kring hela familjen. Han berättar om problem som 

relaterar inte bara till ungdomen utan som också inbegriper hela familjen. Han berättar om sin farhåga 

att konsekvenserna av en snabb anmälan kan bli att familjen tackar nej till den hjälp som socialtjänsten 

erbjuder och att det därför kan vara bra att lägga lite tid på att få familjen med sig först. 
…/ fördelen då var att vi var ganska säkra på att de kommer till soc med en viss förväntan - känna att de får 

avlastning. Det kunde ha blivit så för tre veckor sedan men risken fanns att de skulle komma dit ganska 

stängda och inte speciellt villiga för samarbete - för det är ofta soc största problem /…/ föräldrarna tackar nej. 

5.2.8 Ungdomens berättelse i fokus 
Flera av respondenterna betonar också vikten av att komma ut med sin berättelse. Att det viktigaste för 

ungdomen inte är att en viss händelse eller situation blir anmäld utan att ungdomen får börja sätta ord 

på sin situation på ett sätt som kanske aldrig tidigare blivit gjort. Cecilia beskriver en situation som 

ledde fram till att hon i sitt tänkande kom fram till att hon ville avvakta, ta ett steg i taget för 

ungdomens skull. 
Om man skulle följa lagtexten strikt då borde jag ha ringt den dagen eller skrivit ihop något och skickat över 

direkt, men eftersom hon var så rädd tänkte jag att vi tar ett samtal till. /…/ det får landa lite i dig men jag 

håller fast vid vad jag sagt [om anmälningsplikten]. /…/ Och på något vis kändes det okej /…/ du får liksom 

fundera lite över hur det här blir för dig och sen tar vi kontakt med socialtjänsten. /…/ Hon var så mitt uppe i 

att det hade brustit för henne, hon hade brutit ihop i skolan, det behövde få sjunka in - så tänkte jag för mig 
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själv. Det var första gången under alla år som hon yppat det någonstans och nu var liksom gränsen nådd. Och 

skulle jag dessutom liksom fara iväg på en gång, jag tror att det hade blivit för mycket för henne. 

David uttrycker ett liknande tänkesätt. 
…/ ungdomen har faktiskt befunnit sig där i 14 år nu, det handlar inte om den här tisdagseftermiddagen utan 

det kanske viktigaste var att du fick det sagt nu och nu ska vi se vad vi kan göra till nästa samtal och sen får 

man ju gå vidare med det. 

5.2.9 Avvaktan i brist på information 
En återkommande tanke hos kuratorerna är att de anser att de ofta har för lite information för att kunna 

göra en anmälan. I den situationen, som beskrivs som mer eller mindre frustrerande, anser många att 

det är en naturlig balansgång i att avvakta för att få in mer information för att kunna göra en fylligare 

och mer konkret anmälan till socialtjänsten. Bengt förklarar sin syn på bristande information. 
…/ vi resonerar om när man ska anmäla eller inte - och så bestämmer vi oss för att inte göra det - det är klar 

att vi har sådana fall - men ibland kan det vara som att vi ändå vet på något sätt att det här måste vi gå vidare 

med /…/ kanske gör vi så att vi avvaktar två samtal eller ett samtal till, vi behöver veta mer om det här - vi 

behöver veta mer om det där, vi behöver ringa in problematiken mer /…/ Man måste se allt i sitt 

sammanhang. 

Annika beskriver hur hon kan avvakta om det inte gäller akuta situationer. 
…/ kommer det en ungdom och berättar någonting som jag som sagt inte känner är en akut fara men 

någonting som gör att man känner att det här barnet inte mår riktigt bra då kan jag ofta avvakta för att 

kartlägga situationen på något vis/… 

5.2.10 Avvaktan på grund av socialtjänstens arbetsbelastning 
Flera av kuratorerna uttrycker att det var problematiskt att anmäla på grund av den stora arbetsbörda 

som socialtjänsten har. De pratar mycket om att socialtjänsten skickar tillbaka anmälningar som de 

upplever som vaga och begär mer information och ber anmälaren att återkomma när de fått mer 

information.  

 David beskriver sin förståelse för hur socialtjänsten skulle reagera om han anmälde allt som hann 

fick kännedom om nitiskt utan att ta hänsyn till digniteten. 
För då skulle vi vara tvungna att göra ett par anmälningar i veckan på de fall vi läste utifrån lagen /…/ det 

skulle inte vara praktiskt genomförbart att anmäla, ja praktiskt skulle det vara genomförbart, men det finns ju 

inga resurser för det inom socialtjänsten sen att ta hand om dessa tokiga anmälningar som kommer från 

kuratorn på ungdomsmottagningen, han är helt bestialisk. 

5.2.11 Alternativ till att anmäla 
Ett mindre frekvent samtalsämne är alternativa strategier till att anmäla eller anmäla i kombination 

med annan åtgärd. Hanna berättar om att hon arbetar långsiktigt med sina kontakter. En orsak är de 

bristande resurserna på socialtjänsten som gör att hon tvingas att tänka i termer av långsiktiga 

konsekvenser genom att uppmuntra och sporra. Hon säger då att det kan vara bättre att ”kanske få den 
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här föräldern att söka en föräldramottagning eller någonting, kanske lyckas få dem att söka BUP. Det 

handlar mycket om pepping”. 

Göte beskriver en situation där han först tänker i termer av vilka alternativ det finns till en anmälan. 
Men då ringde jag ju till mamman och pratade med henne och hon var ju medveten om det här och sa att de 

har problem och - utifrån det samtalet jag hade både med flickan och med mamman så kände jag att - nej jag 

ska kolla lite andra alternativ först, jag kommer fortfarande att anmäla men jag ska kolla upp. /…/ Det finns 

familjeterapeuter som man kan ta kontakt med utan att gå via soc. Man kan liksom komma in utan någon 

anmälan eller så. 

5.2.12 Om olika arbetssätt 
En svårighet som alla kuratorerna beskriver är att på egen hand kunna fatta välavvägda beslut i 

komplexa och pressade situationer. På olika sätt, strukturellt eller improviserat, tar de istället hjälp av 

kollegor för att bredda och fördjupa tänkandet för att kunna ta kvalitativa beslut och för att undvika att 

stå själva i tänkandet och med beslutet.  

Annika beskriver att hon på ett tidigt stadium bjuder in både föräldrar och socialtjänst till en form av 

informationsmöten vid allvarligare problematik.  
Vi har jobbat så hela tiden att försöka få bort det här med anmälan. /…/ Vi försöker jobba jättemycket så att 

vi bjuder in föräldrarna och socialtjänsten som då får berätta vad de kan erbjuda för någonting. /…/ 

Socialtjänsten kan erbjuda någon bit och skolan kan erbjuda någon bit och så får föräldrarna bidra med någon 

bit så att man börjar samarbeta kring det ganska tidigt. 

Annika berättar vidare om samarbetet med socialtjänsten och den kommunikation hon har med dem. 
…/jag tror att a och o ligger i att vi har så förbaskat bra samarbete med socialtjänsten att är det någonting 

man känner sig det minsta osäker på så lyfter man luren och ringer och bollar med dem och att det hela tiden 

är sådana öppna kanaler så att det gör att jag känner att jag sitter i en situation och, hur fan gör jag nu, då vet 

jag att jag bara kan ringa och bolla med dom, det gör att man hela tiden får lufta sitt tänkesätt, jag behöver 

inte sitta själv och fundera över hur gör jag här/… 

Erik, som arbetar som skolkurator, berättar om sin ofta täta dialog med socialtjänsten. Han förklarar att 

han bara lyfter luren och berättar precis vad han fått höra och först utan att nämna namn. Erik får då 

enkel feedback från socialtjänsten om hur det är lämpligt att agera och kan sedan fatta ett beslut utefter 

detta. Han lyfter också fram vikten av att använda sig av erfarna kollegor. 
Jag tycker att är man osäker på om man ska anmäla då ska man bolla det med soc. Så tycker jag - och 

diskutera med sina erfarna kollegor. 

Cecilia berättar så här om sitt arbetssätt när hon behöver hjälp att tänka. 
…/för mig är det också så att man kan alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, så här ser det ut utan att 

prata ärende liksom, jag sitter med det här i knät, vad är klokast att göra, vad tror ni om det här liksom/… 
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Bengt berättar om stöd i arbetsgrupp och handledning. 
…/min erfarenhet har varit att i en situation där det på något sätt behöver meddelas till ungdomen att här 

behöver göras en anmälan till soc för jag blir så orolig för dig, då har det varit så att jag har alltid haft ett stöd 

av arbetsgruppen, av handledning, så när det väl har kommit till stånd liksom att nu gör vi en anmälan så har 

jag känt mig väldigt trygg.  

Bengt berättar senare i intervjun mer om hur de arbetar för att man inte ska behöva ta svåra beslut 

ensam. Han förklarar att de har en väldigt bra arbetsgrupp med bra handledning där man får 

konsultation med ärenden som är svåra. Fördelen med detta säger han är att man inte står själv utan 

kan diskutera och ventilera med personer som man litar på. 

David berättar också om vikten arbetsgruppens stöd och säger att ”anmälningar vi gör här brukar vi 

alltid diskutera, det är inget jag bara gör – då brukar vi kuratorer prata om det först”.  

Filippa har en liknande beskrivning av att hon nästan alltid väljer att diskutera med sina kollegor och 

förklarar det som något väldigt skönt att ha tillgång till. Hon berättar senare vidare om strategier för att 

bryta förvirring och oklarhet. 
När det är riktigt så där förvirrat och oklart då dyker det upp en sådan här fråga - en sorts längtan efter nån 

sorts juridisk bedömare som kan hjälpa till att svara, men det finns ju inte riktigt - då kan jag få mer hjälp 

genom att prata med någon mer person /…/ sen får chefen hjälpa till att bestämma /…/ Man ska inte stå och 

tveka om att anmäla när det kanske är självklart att man borde anmäla, då ska man prata med chef och 

kollegor så att man får hjälp. 

5.2.13 Omformulering av begreppet anmälan 
Ordet anmäla leder tankarna i riktning mot polisiära och repressiva åtgärder. Detta upplevdes 

genomgående negativt av våra respondenter som på olika sätt försöker hitta nya vägar att omformulera 

ordet men med bibehållet innehåll.  

 Annika berättar om ett arbetssätt som innebär att de vid ett tidigt stadium av oro bjuder in 

socialtjänsten tillsammans med den aktuella ungdomens föräldrar och läraren till ett slags 

informationsmöte, ett slags alternativ till att tänka själv. 
…/alltså när vi väljer att bjuda in socialtjänsten då handlar det om att vi känner att det här kanske kan gå 

ännu värre än det är nu då är det sånt vi bjuder in till - då man känner att det här kanske inte familjen kan lösa 

själv. /…/ Vi börjar med att bjuda in, och det blir startskottet på något vis och då är ju socialtjänsten med och 

kan göra sin professionella bedömning av vad dom tycker är /…/ Och ibland blir det att de erbjuder stöd och 

föräldrarna tar det och ibland kan de säga till exempel att, ja ni vet var vi finns. /…/ Men just när vi har en 

oro men känner väl att den här anmälan kanske inte gör att socialtjänsten agerar.  /…/ För oss är en anmälan 

att socialtjänsten får kännedom och kommer dom ut hit innebär ju det att de har kännedom och att de gör en 

första bedömning/… 

Lite senare i intervjun säger Annika att om man kan formulera det som att det handlar om att 

överlämna information, och därmed inte benämna det som en anmälan, så underlättare det verkligen. 

Bengt berättar hur de har tänkt ut en ny formulering med mjukare klang och ett hjälpsammare innehåll, 

onekligen mer i harmoni med vad ordet egentligen symboliserar. 
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…/vi diskuterar mycket med varandra och handledaren, när det måste till att vi ska… anmäla eller att vi ska 

använda oss av det här som vi kallar hjälpplikt/… 

Cecilia använder sig i sin tur av en annan omformulering då hon vid en situation som kräver anmälan 

förklarar för ungdomen att detta måste hon föra vidare till socialtjänsten. På detta sätt förklarar hon att 

hon avdramatiserar begreppet. 

5.2.14 Hur man förhåller sig till ordet genast 
Ordet genast som det förkommer i lagtexten SoL 14:1 är något som kuratorerna förhåller sig till på 

olika sätt. Gemensamt är att det har en central plats i övervägandet av hur de ska gå vidare med ett 

ärende. Lagtexten lyder så här i avsnittet som berör ordet genast. 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 

något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

Erik beskriver att han använder ordet i en vardaglig betydelse och att det innebär att om han hamnar i 

en situation som han upplever kräver en anmälan så lyfter han luren och ringer till socialtjänsten på en 

gång utan att vänta. Han säger att han väljer att tolka de situationerna som någonting akut och blir då 

tvungen att ringa med detsamma. 

Filippa beskriver med en viss variation hur hon förhåller sig till ordet genast i akuta situationer.  
…/om en ungdom kommer hit och berättar att den har blivit slagen av en förälder hemma, då är det ju mer så 

att man bara ringer direkt och anmäler - det är så självklart, det är mycket lättare att ta på. Eller om någon 

kommer och berättar att den blir utsatt för sexuella övergrepp inom familjen och att det pågår nu. Det är ju 

förfärligt men det är inte svårt att veta hur man ska bedöma. Då är ju genast inget svårt, då är det samma dag. 

Det vanligast förekommande sättet för hur kuratorerna förhåller sig till ordet genast är att de har en 

vidare definition av ordets innebörd än den vardagliga betydelsen. Ordets innebörd står i en direkt 

relation till den aktuella kontexten enligt kuratorerna. 

Cecilia beskriver en situation där hon anser att hennes förhållningssätt gentemot begreppet genast 

blir tydligt. 
Det betyder inte att jag behöver göra det på stående fot, just då, då det här kommer upp i den roll jag har i dag 

- om det inte är så att någon kommer hit och är helt blåslagen och något sådant utan det som jag får höra i de 

här sammanhangen, jag har inget bra hem och pappa trycker ner mig och han säger dumma saker och slog 

mig då för en månad sedan - ja då kan jag tänka mig att ta ett samtal till för att få lite mer information, det 

kan betyda det men det behöver inte betyda det, så tänker jag /…/ Alltså om man nu ska vara riktigt strikt så 

borde jag ha ringt förra gången direkt när jag träffade henne och om man tittar på det här med genast och 

kännedom om något - men jag tänker ändå att det är människor /…/ Men eftersom hon var så rädd så tänkte 

jag att vi tar ett samtal till. 
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Annika berättar i en kort diskussion med intervjuaren om hur hon tänker och förhåller sig till ordet 

genast. 
…/genast kanske inte är precis nu, genast kanske kan vara i morgon eller att tolka ordet genast som nu. När 

jag började hejda mig lite så tänkte jag just det här, men vad fan i ett perspektiv. 

Följdfråga från intervjuaren 
Men om genast skulle vara genast då? Genast som nu - när går tåget? Genast. Jaha, om 14 dagar - så är det ju 

inte i vardagligt tal. 

Annika svarar då 
Det beror ju på - om du är uppe i Arjeplog - då är det genast. 

För Filippa är ungdomens bästa en central tanke. Den kommer även till uttryck när hon tänker och 

förhåller sig till ordet genast om och när hon skall göra en anmälan. 
Det är ju verkligen ett avvägande vad man menar med genast - man kan ju verkligen fråga sig vad man menar 

med genast. Är det samma timme man får veta det eller är det inom samma vecka - inom en minut. /…/ Får 

vi kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, så anmäler vi inte 

genast samma dag, om det inte är något som innebär att det finns en övervägande fara samma dag, då handlar 

det ju om genast. /…/ Då resonerar vi som så att det är bättre att kunna få träffa den här ungdomen ett par 

gånger och få med sig ungdomen. /…/ Då bedömer vi att genast inte är samma dag. 

Filippa fortsätter sitt resonemang och förklarar sedan att om det inte är akut för dagen kan hon dra ut 

genast till en vecka eller två kanske. Hon säger sedan också att hon i vissa fall gjort en anmälan genast, 

”det vill säga samma vecka då jag fått informationen”.  

Hanna berättar om situationer där genast har en flytande innebörd för henne. 
Ja, jag drar ut på det – alltså, ja det låter ju helt sjukt när jag säger det. Ja, alltså jag ger det två tre dagar. /…/ 

Men om jag känner att det här barnet inte har förmågan att själva se vad de säger /…/ då gör jag anmälan 

direkt, då är det genast för mig. /…/ Men när det handlar om att de är smutsiga och skitiga och alltid kommer 

för sent, då får jag boka en ny tid, kanske nästa vecka eller efter ett par dagar. 

 



 
 

42

6 ANALYS 
Det här kapitlet står i direkt anslutning till empiridelen och följer därmed samma struktur för att 

enklare kunna överblicka vilka resultat som lett till vilken analys.  

 Vi väljer att dela upp analysmomentet i flera delar. Del för del analyseras först utifrån ett 

socialkontruktionistiskt perspektiv för att sedan förstås utifrån de etiska modeller som finns 

presenterade i teoridelen. Vi tar ett mindre block i taget på detta sätt då vi i linje med det 

socialkonstruktionistiska synsättet ser det som en självklarhet att konstruktioner existerar men att det 

är först då man kan påvisa poängen med dem och kombinera dem med etiska förhållningssätt som de 

får ett värde.  

Vi tar inte med allt som presenterats i empirin i analysen och det är inte varje block som berörs ur 

både ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och utifrån etiska modeller. Detta då vi menar att det 

framförallt med hänsyn till de etiska modellerna skulle rendera i ett flertal upprepningar i analysen.  

Som tredje moment lägger vi, i den mån det är relevant, till tidigare forskning som en tredje parameter 

till de resultat vi fått från empirin. 

6.1 Analysindelning 
Vi väljer till största del att använda samma rubriker som i empirin för att göra analysen så tydlig som 

möjligt och för att underlätta för läsaren att gå tillbaka och söka citat till de hänvisade områdena. Ett 

par rubriker slås ihop till en då materialet för dessa återspeglas i samma analys. Dessa områden 

handlar om arbetssätt och relationen till socialtjänsten där analysen har utgår från samma tänkande. 

Följande rubriker från empiridelen behandlas istället tillsammans i analysen under rubriken ”om olika 

arbetssätt och förhållande till anmälan”:  

-  Hur relationen till socialtjänsten kan påverka 

-  Avvaktan i brist på information 

-  Avvaktan på grund av socialtjänstens arbetsbelastning 

-  Alternativ till att anmäla 

-  Om olika arbetssätt 

-  Omformulering av begreppet anmälan 

6.1.1 Om att vinna eller förlora ungdomens förtroende 
Hos ungdomen finns en socialt konstruerad föreställning om kuratorn, mer eller mindre detaljerad. 

Kuratorns målsättning är att utveckla den föreställningen så att den även inrymmer en komponent av 

förtroende. Vinnare på det är i första hand ungdomen som får en chans att bearbeta sina problem, men 

också kuratorn som får uppleva en större tillfredställelse i arbetet. Kuratorn hamnar i ett dilemma när 

hennes kunskap om ungdomens situation når en nivå som innebär att hon enligt lagen skall göra en 

anmälan. Den nya komponenten anmälan riskerar hela den förtroendefulla konstruktionen som 

uppstått i mötet mellan kuratorn och ungdomen. Om anmälan görs riskerar relationen att tilldelas nya 

komponenter som svek och brusten tillit. I ett kort perspektiv kan det tyckas som att ungdomen är 



 
 

43

förlorare i den nya situationen. På längre sikt har alla kuratorerna tydligt beskrivit att de oavsett 

tillvägagångssätt vill klientens bästa.  

 När det handlar om det etiska förhållningssättet så kan man se att kuratorerna hamnar i en 

pliktkonflikt i relation till förtroendet som skapats mellan dem och ungdomen. Å ena sidan är de väl 

förankrade i plikten att följa lagen och anmäla de fall som enligt lagtexten uppfyller kriterierna för 

anmälan, men å andra sidan så upplever de starkt att det förtroende som de fått av ungdomen ska 

hållas. Här finns två vägar att gå generellt. Antingen kan man i ett läge av pliktkonflikt rangordna 

värdet av de plikter som kolliderar i situationer eller så växlar man perspektiv och gör en 

konsekvensbedömning som komplement till plikterna (Blennberger, 2005, s. 62). Detta är också en del 

av det dubbla uppdrag som Hans Lindgren skrivit om. Anmälningsskyldigheten aktualiseras som ett 

problem i kommunikation och förtroendet mellan kuratorn och klienten. Det yttre uppdraget som 

kuratorn har ställer till svårigheter att nå det förtroendefulla samtal som kuratorerna beskriver att de 

behöver för att uppfylla det inre uppdraget [formulerat av klienten] rättvisa (Bernler, Cajvert, Johnsson 

& Lindgren, 1999, s. 106).  

6.1.2 Barnets bästa och dignitet av information 
En mycket förenklad beskrivning av hur kuratorernas tankegångar ofta ser ut när det gäller barnets 

bästa i relation till plikten att följa lagen skulle se ut ungefär så här i ett linjärt perspektiv. De första 

tankarna handlar om barnets bästa, hur blir det för barnet? Nästa steg i tankeprocessen handlar om 

lagens bokstav, vad säger den och vad anmodar den mig som kurator att göra? Det tredje steget 

handlar om lagens intention, uppfyller den tänkta strategin lagens intention. I praktiken tänker man 

inte statiskt och linjärt som denna beskrivning kan ge sken av utan det är mer av parallella 

tankeprocesser. En del av kuratorerna skulle dessutom hävda att de sätter lagens intention framför 

lagens bokstav. Ett alternativt och kompletterande sätt att beskriva denna tankeprocess är att 

kuratorerna har en utgångspunkt i tänkandet där de redan på ett tidigare stadium har tagit ställning och 

viktat dessa tre områden. Utifrån deras svar skulle då barnens bästa väga tyngst, därefter skulle lagens 

intention komma och på en tredje plats lagens bokstav. 

 Vi uppfattar det som att denna förhållningsdiskurs har konstruerats i interaktion med kollegor, 

handledare och socialtjänst. Den kan uppfattas som en konkurrerande och hotfull verklighet eftersom 

lagens bokstav inte har en första suverän prioritet. Vi uppfattar inte att detta förhållningssätt motsvarar 

en konstruktionistisk skepticism mot lagen utan att det mer handlar om en balansgång mellan respekt 

för lagen och respekt för de inblandade individerna med en högsta prioritet för barnets bästa. Vi 

uppfattar snarare kuratorernas förhållningssätt som en konstruktionistisk kreativitet då de försöker 

uppfylla det som de upplever vara lagens intention. I socialkonstruktionistisk teori motsvarar inte ord 

sanning utan är endast subjektiva symboler för värden och intentioner (Burr, 2000, s.34). I det 

perspektivet blir kuratorernas förhållningssätt när de strävar efter att uppnå lagens intention det 

önskvärda valet.  
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I anslutning till denna triptyk1 av kuratorernas tankar och överväganden blir det också tydligare 

på vilket sätt de resonerar utifrån de etiska modellerna. Att barnets bästa formuleras som det viktigaste 

att ta ställning till talar för ett konsekvensetiskt synsätt i övervägandet i första hand. Man sätter då stor 

tillit till sin egen bedömning då intentionen med lagen även den är att främja barnens bästa generellt. 

Lagen har tillkommit utifrån att lagstiftaren har en tanke om att den är för barnets bästa och har 

därmed bundit tjänstemännen till skyldigheten att följa den. Konflikten uppstår när de 

anmälningsskyldiga tycker att de handlar i linje med barnets bästa genom att inte följa lagstiftningen i 

vissa situationer. När kuratorerna konsekvent pratar om att de överväger vad som blir bäst för barnet 

antyder de ofta ett långsiktigt konsekvensetiskt synsätt. Att handla i enlighet med barnets bästa skulle 

också kunna beskrivas som en plikt om det är barnets bästa som är utgångspunkten [och inte 

konsekvenserna] för handlandet. Då drabbas de återigen av en pliktkonflikt, att följa lagen eller 

tillämpa regeln att handla utifrån vad som är bäst för barnet i första hand. Lösningen på konflikten blir 

då den samma för kuratorerna oavsett om de rangordnar plikter eller väljer att tackla pliktkonflikten 

genom att tänka konsekvensetiskt. De prioriterar barnets bästa, om än med två olika infallsvinklar. 

Dessa två sätt att hantera pliktkonflikter kompletterar då varandra i det avseendet. 

6.1.3 Andra resurser, erfarenhet och intuition 
En fråga som påverkar tänkandet hos respondenterna är i vilken mån det finns resurser i ungdomens 

närhet. Resurser som nämns är dels den erfarenhet och kompetens som kuratorn själv har, den 

kompetens som finns i den egna organisationen, men också resurser hos familjen och ungdomen själv. 

 Inom konstruktionistisk teori betonar man vikten av att fokusera på att skapa goda processer och att 

bejaka interaktion mellan individer. Man kan förstå tänkandet kring resurser som en viljeinriktning 

från kuratorernas sida att i första hand bejaka de resurser som står ungdomen naturligt nära. Problem 

ses som interaktionella och språkliga konstruktioner och inte som uttryck för personlighet eller något 

som finns essentiellt i personen (Burr, 2000, s. 20). Logiskt blir då att tänka kring ungdomens 

språkliga och interaktionella närmiljö. Tänkandet kan beskrivas som visionärt i relation till resurser 

som skulle kunna utvecklas om en god process kom till stånd, vilket skulle kunna leda till att nya 

verkligheter kan formuleras. Den goda och lyckade processen motsvarar Hackings mest avancerade 

engagemangsnivå, den revolutionära. Den avslöjar den befintliga konstruktionen, men nöjer sig inte 

med det utan skapar en ny verklighet genom språklig och social interaktion (Hacking, 2004, s. 36). 

6.1.4 Konsekvenser för kuratorn 
Kuratorerna beskriver hur de tänker kring olika konsekvenser för ungdomen. I en mindre omfattning, 

men ändå återkommande, beskriver kuratorerna också hur de tänker i termer av konsekvenser för egen 

del. Det kan ibland finnas en trygghet i att anmäla, men ibland kan det också leda till den motsatta 

effekten. Göte säger till exempel att ”det kan vara en trygghet för mig att veta att jag har anmält och 

                                                 
1 Triptyk: Tredelad tavla med ett centralt mittparti och två flyglar. I detta fall motsvarar mittpartiet (corpus) barnets bästa, 

flyglarna motsvarar lagens bokstav och intention. 
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kan då inte få skit för att jag inte har anmält i alla fall”. Göte ifrågasätter också att vem han är att 

kunna göra en bedömning efter två samtal. I ett konstruktionistiskt perspektiv beskriver han farhågor 

om en okänd faktor. Att anmäla är det kända, och det kommer att ingå i verkligheten så snart det är 

gjort. Vad konsekvenserna för ungdomen kommer att bli är den okända faktorn. Denna del i det 

sociala arbetet med en ofta minimal återkoppling från socialtjänsten är ett återkommande problem. I 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är den skapande dialogen då ofullgången och disharmonin 

oundviklig. 

 När Göte funderar över vem han är att kunna bedöma en annan människa efter två samtal vidrör 

han något speciellt för socialkonstruktionismen. Gergen menar att socialkonstruktionismen kan ses 

både som en epistemologi, en kunskapsteori, och en anti-epistemologi . En väsentlig del av teorin är 

att inta en grundläggande skeptisk hållning till alla konstruktioner och teorier. En av teorins viktigaste 

funktioner är att underminera alla försanthållanden och då också naturligtvis sina egna. När den 

anlägger den skeptiska hållningen mot sig själv blir den sin egen anti-epistemologi. (Cisneros-Puebla, 

2007, s. 5). 

 Anmälningsskyldigheten finns också till för att underlätta för den som arbetar med barn och 

ungdomar. Den fungerar som ett skydd ifrån att hamna i en situation som är övermäktig att hantera 

och där en klient kan hålla kuratorn som ”gisslan” genom att hävda att denne är den enda som 

någonsin har lyssnat och kan förstå dem. Risken att bli fast och då ta på sig mer än man som kurator 

har kompetens för är mindre när det finns en skyldighet att anmäla, vilken man då kan förlita sig till 

och förklara för ungdomen att man är bunden av lag att följa. Tänker kuratorn pliktetisk så håller 

resonemanget också bra då anmälan är riktig både utifrån lagtexten och utifrån att inte ta på sig mer än 

vad som är hanterbart.  Att anmäla tidigt innebär då för kuratorn själv att han/hon hanterat problemet 

konsekvensetiskt riktigt gentemot sig själv då han/hon inte tar på sig mer än vad som är hanterbart, sen 

om konsekvenserna blir bra för ungdomen är svårare att avgöra. 

6.1.5 Om olika arbetssätt och förhållande till anmälan 
Empirin visar att tänkandet inför svåra beslut sällan sker i ensamhet. Kuratorn tänker tvärtom 

tillsammans med kollegor, lärare, skolledning, socialtjänst, BUP och i handledning, för att nämna de 

professionella, men även ungdomen och dennes familj finns med som samtalspartners. Annika 

beskriver att hon på ett tidigt stadium bjuder in både föräldrar och socialtjänst till en form av 

informationsmöten vid allvarligare problematik.  
Vi har jobbat så hela tiden att försöka få bort det här med anmälan. /…/ Vi försöker jobba jättemycket så att 

vi bjuder in föräldrarna och socialtjänsten som då får berätta vad de kan erbjuda för någonting. 

I konstruktionistisk teori skapas en subjektiv verklighet i interaktionen mellan individer. Språket och 

orden med dess subjektiva betydelser är det främsta instrumentet (Hacking, 2004, s. 33). I Annikas 

berättelse kan man se hur de har identifierat ordet anmälan som belastande för arbetet. Genom att i 

arbetssättet distansera sig från ordet kan en hjälpsammare verklighet skapas. Sannolikt upplevs den 

som mindre hotfull av både ungdom och föräldrar då deras associationer till ordet anmälan inte 
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aktiveras. Intressant att notera är att Annika och hennes kollegor inte väljer, som huvudstrategi, att 

nyansera ordet anmälans innebörd. Deras tankar går sannolikt i riktningen att associationerna till ordet 

anmäla är så starkt negativt laddade för ungdomen och familjen att ordets stödjande innebörd i relation 

till socialtjänsten riskerar att konkurreras ut.  

 Det här tas även upp som ett problem i regerings proposition Ändringar i socialtjänstlagen där man 

med hänsyn till Barnombudsmannens och Stockholmsstads betänkanden argumenterar för att byta ut 

ordet anmälan mot till exempel underrätta (Prop. 1996/1997:124, s.102). Detta då man förstått det som 

att ordet avskräcker många anmälningsskyldiga från att informera socialtjänsten. Under intervjuerna 

framkom andra förslag och formuleringar av anmälningsskyldigheten för att kringgå ordet anmälan 

just av denna anledning. Bengt förklarade att han säger till ungdomarna att han har en hjälpplikt när 

ungdomar far illa och att han därför måste föra information vidare. Erik använde ordet information till 

stor utsträckning och formulerade det till familjer som att han har en informationsplikt till 

socialtjänsten i vissa lägen.  

Beträffande arbetssätten var det många flera som förespråkade ett tidigt samarbete med 

socialtjänsten och att de ofta vände sig dit för att rådfråga innan man anmäler. Som Annika beskriver 

det så bjöd hon in till gemensamma möten, så kallade informationsmöten. Detta kan förstås som ett 

övervägande av kombinerat plikt- och konsekvensetiskt tänkande. Hon värnar om lagen att anmäla och 

vill uppfylla den plikten och väljer att tolka skyldigheten som uppfylld när socialtjänsten fått 

informationen, även om detta inte sker på ett skrivet papper.  Kompromissen att bjuda in föräldrar och 

socialtjänst till ett informationsmöte tyder på att man vill utvidga sitt arbetssätt så att det, i relation till 

lagen, även genererar vad man tror blir bäst nytta och konsekvenser för de inblandade.  

Kuratorerna som arbetade på detta sätt eller liknande ansåg att de uppfyllde lagen på bästa 

möjliga sätt då de ansåg att deras intentioner var goda och att de överensstämde med lagens syfte. I 

detta fall tycks en kombination av ett deontologiskt och ett teleologiskt synsätt vara att föredra enligt 

kuratorerna.    

Respondenterna beskriver en stor variation vad gäller tillit till socialtjänsten, alltifrån mycket stor 

till mycket liten. Att konstatera att detta är två olika sociala konstruktioner på ett och samma 

kontinuum lär knappast väcka någon uppmärksamhet. Ian Hacking och Kenneth Gergen betonar båda 

att det socialkonstruktionistiska tänkandet bör mynna ut i en etisk värdering av vad en konstruktion 

genererar för värde (a,a, s. 18; Cisneros-Puebla, 2008, s. 4). Utifrån identifieringen av det aktuella 

värdet följer det moraliska ansvaret, eller engagemangsnivån som Hacking beskriver den. Om värdet 

som genereras är positivt och etiskt godtagbart finns inget moraliskt ansvar att agera. Om värdet är 

negativt, och man har konstaterat det, är läget annorlunda. Om det konstruktionistiska och moraliska 

engagemanget är lågt kanske man nöjer sig med den enklaste nivån av engagemang, den historiska, 

som ställer lägst krav och endast renderar i att man konstaterar att det [tilliten] är en social 

konstruktion. Den som arbetat länge i en situation med bristande tillit kan sannolikt känna igen sig i 

den mer ambitiösa reformistiska nivån där man konstaterar att en social konstruktion aldrig är något 
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oundvikligt och följaktligen bör modifieras. Dock vet man inte på den reformistiska nivån hur livet ter 

sig utan den aktuella konstruktionen eftersom man inte har någon erfarenhet av det. Den högsta nivån, 

som är den revolutionära, är den som innebär att man går handgripligen tillväga för att förändra den 

rådande konstruktionen genom att skapa nya språkliga interaktionella verkligheter (Hacking, 2004, s. 

35).   

 David berör det här området när han beskriver att han är besviken på sig själv då han trots sitt 

missnöje med relationen till socialtjänsten inte heller gjort något aktivt själv för att förbättra den. Han 

har konstaterat att relationen är dålig och även att detta tycks vara något som påverkar hans 

benägenhet att överväga att inte anmäla men gör trots detta inget för att förändra den.  

 Rent etiskt är det rimligt att tänka att kuratorer med bristande samarbete bör göra vad de kan själva 

för att förändra situationen till det bättre, oavsett om de tillämpar ett etiskt teleologiskt eller 

deontologiskt tänkande. Det bör kunna ses som en plikt för en kurator att samarbeta med andra 

instanser för att gynna klienten. Följer man ett konsekvensetiskt resonemang kan man sannolikt skönja 

goda konsekvenser för kuratorn själv i att få ett bättre samarbete, då denne då vet mer om vilka som 

kommer att ta hand om anmälningarna och med gott samvete föra ungdomen vidare till personer som 

kuratorn då förhoppningsvis känner bättre tillit till. För ungdomen generar det en tryggare väg om 

kuratorn redan vid anmälan kan beskriva ärendegången bättre och vem han/hon kommer att få träffa i 

samtal på socialtjänsten. Om det dessutom är så som David säger att han skulle anmäla oftare vid ett 

bättre samarbete, så skulle det innebära att anmälningar som tidigare dröjde skulle kunna komma in 

tidigare och ungdomen som då verkligen behövde hjälp skulle få det snabbare. Ett bättre samarbete 

bör rimligtvis även innebära goda konsekvenser för socialtjänstens arbete.  

6.1.6 Upplevelsen av mötet med ungdomen 
Själva upplevelsen av mötet med ungdomen är av avgörande betydelse för hur kuratorn kommer att 

agera framöver. Bengt berättar att han känner sig ganska lugn och trygg om en ungdom uppträder 

samlat även när hon pratar om något problematiskt. Andra kuratorers berättelser bekräftar att 

upplevelsen av mötet med ungdomen har en stor inverkan på hur man bedömer det som sägs. När 

ungdomen kan prata om sitt problem med distans är det rimligt att tänka att hon redan har börjat tänka 

i nya och alternativa tankebanor. I ett konstruktionistiskt perspektiv är det en förutsättning att kunna 

formulera nya tankar och meningar för att i interaktion med andra kunna skapa en annan verklighet än 

den problematiska. Redan i första mötet med kuratorn ger det avtryck om berättelsen är samlad i stället 

för osammanhängande och svår förståelig - verkligheten tycks hanterbar. 

6.1.7 Värdet av att få ungdomen med sig 
Respondenterna redogjorde vid ett flertal tillfällen för värdet av att ha ungdomen med sig. I ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man beskriva det som att konstruktionen av verkligheten 

mellan kurator och ungdom sker i en atmosfär av samförstånd. Beståndsdelarna i byggandet väljs i 

ömsesidig förståelse. Det önskade perspektivet från kuratorerna är att det blir två subjektivt 
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konstruerade verkligheter som färdas parallellt med ett minimum av diskrepans. Med denna typ av 

konstruktion finns bara vinnare och inga förlorare.  

 Den etiska pliktkonflikten är något som upprepar sig i alla val som kuratorerna gör och särskilt när 

de av olika anledningar väljer att avvakta, i detta fall för att få ungdomen med sig. Klientens 

självbestämmande som Clark tar upp som en som en konflikt mot det som kuratorn själv tror 

långsiktigt skulle vara bäst för klienten aktualiseras (Clark, 2000, s. 38). Att ha ungdomen med sig är 

något som respondenterna anser vara mycket viktigt då en omotiverad och kanske rent fientligt inställd 

klient inte kan hjälpas särskilt mycket av nästa instans [socialtjänsten]. Kan man finna motivation är 

sannolikheten att kunna åstadkomma förändring väsentligt större enligt kuratorerna. Ur ett 

konsekvensetiskt perspektiv kan man förstå det som att de avvaktar med anmälan då det finns ett 

skede att anmäla som de tror genererar bättre konsekvenser för alla iblandade. Ungdomen finner 

motivationen att gå vidare, kuratorn känner att den uppfyllt plikten att bejaka ungdomens 

självbestämmande och en motiverad ungdom underlättar för den vidtagande socialsekreteraren.  

6.1.8 Ungdomens berättelse i fokus 
Flera respondenter berättade om situationer där de upplevt att det största värdet var att ungdomen hade 

kommit ut med sin berättelse och att tystnaden var bruten. Därmed kunde en ny och kreativare fas 

inledas kring det problematiska och att anmäla direkt skulle då kunna äventyra denna fas enligt en del 

av respondenterna. 

 Att få berätta om sin upplevelse innebär, i en konstruktionistisk förståelse av världen, nya 

möjligheter till nya förståelser, nya berättelser och därmed nya verkligheter. Hacking beskriver olika 

konstruktionistiska engagemangsnivåer. En av dessa är demaskören vars funktion är att visa att en viss 

social konstruktion visserligen finns men att den mycket väl kan ersättas av en annan. Att beröva 

konstruktionen dess auktoritet ses som ett huvudsyfte av demaskören (Hacking, 2004, s. 36). 

Kuratorns roll blir då att hjälpa ungdomen att formulera den nya förståelsen och genom att avvakta 

möjliggörs detta till större del.  

 I samband med att kuratorerna pratar om nyttan av att ungdomarna får komma ut med sin berättelse 

och att det ibland krävts mycket av dem och tagit lång tid att ta det steget berör de vikten av att arbeta 

långsiktigt som behandlare. Detta övervägande motsvarar ett konsekvensetiskt perspektiv där de 

tänker att det gynnar ungdomen på längre sikt om man avvaktar med anmälan och inte gör något akut. 

De beskriver att det ofta handlar om en berättelse som personen i fråga burit på länge och där en 

plötslig insats snarare kanske blir till det sämre än till det bättre.  

6.1.9 Hur man förhåller sig till ordet genast 
Ordet genast, som det förekommer i lagtexten, är centralt i situationer som kan leda till en anmälan 

och något som man måste förhålla sig till som kurator. Intervjuns respondenter har överlag en flexibel 

syn på ordets betydelse. Erik berättar dock att genast för honom är att lyfta luren och ringa till 

socialtjänsten. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man beskriva det som ett accepterande sätt 
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att förhålla sig till den allmänna språkliga överenskommelsen. Det kan också beskrivas som ett icke-

problematiserande sätt att förhålla sig till verkligheten. 

Ett annat förhållningssätt är att relatera genast till den långa tid som ett problem kan ha existerat, 

alternativt till en lägre grad av problematik. Då tenderar respondenterna att sträcka ut betydelsen av 

genast till nästa dag, en vecka eller ett par veckor fram i tiden. Förhållningssättet speglar den 

konstruktionistiska hållning som innebär att man identifierar den aktuella konstruktionen, man ser den 

också som problematisk och man vill förändra dess innebörd. Det motsvarar den högsta 

engagemangsnivån enligt Hacking som han kallar den revolutionära. Den innebär att man underkänner 

en konstruktion, behåller den språkliga symbolen men tillskriver den ett nytt innehåll (Hacking, 2004, 

s. 36). I detta fall handlar det om att ändra betydelsen av ordet genast.  

Annika berör också den kulturella betydelsen av sociala konstruktioner när hon halvt på skämt halvt 

på allvar menar att genast kan ha en annan betydelse i Arjeplog. Vi drar utifrån detta inte någon 

slutsats om betydelsen av genast i Arjeplog, men vi kan konstatera att generellt bland de kuratorer vi 

intervjuade rådde en kultur med vidare betydelse än den vardagliga ganska snäva betydelsen av ordet 

genast.  

Att dra ut på genast en dag, flera dagar eller till och med i veckors tid är något som kuratorerna 

förklarar som situationsbetingat. I intervjuerna omnämns det att genast står i relation till uttrycket 

kännedom om något som lagtexten tar upp. Kuratorerna tillåter sig med andra ord att behandla ordet 

genast olika beroende på vad de har fått kännedom om. Ur ett etiskt deontologiskt perspektiv och med 

fokus på det kategoriska imperativet kan denna subjektiva bedömning av ordet genast bli problematisk 

om den granskas med generaliserbarhetsargumentet (Nordin, 2003, s. 398). Kuratorerna får då fråga 

sig själva frågan om det är lämpligt att alla gör en subjektiv bedömning på de grunder om anmälan 

som de själva gjort och kanske till och med om de skulle vilja att en kurator i samtal med deras egna 

barn skulle omformulera genast till om två veckor (Blennberger, 2005, s. 62).      

6.1.10 Sammanfattning av analys 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur kuratorer tänker och agerar i situationer som kan leda till att en 

anmälan till socialtjänsten kan aktualiseras. Vi konstaterar att tänkandet vid framförallt svårare 

ärenden inte sker individuellt utan tillsammans med kollegor, både på den egna arbetsplatsen och 

direkt med socialtjänsten. Detta ligger också väl i linje med det socialkonstruktionistiska synsättet att 

verklighet skapas språkligt och interaktionellt tillsammans med andra individer. Engagemangsnivån 

hos kuratorn på en fundamental nivå kan beskrivas som en demaskör som avslöjar bräckligheten i den 

befintliga och socialt konstruerade verkligheten. I en situation där den rådande verkligheten är 

destruktiv och nedbrytande för ungdomen kan man också uppfatta kuratorns roll som mer engagerad 

och konstruktionistiskt avancerad. Engagemanget visar sig genom en villighet att tillsammans med 

ungdomen tänka och prata kring alternativa förståelser och därmed bejaka att nya hjälpsammare 

verkligheter kan skapas. 
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 I etisk synvinkel kan detta handlingsmönster beskrivas först och främst som teleologiskt då 

kuratorerna i sina överväganden och ageranden strävar efter så goda konsekvenser som möjligt i syfte 

att uppnå barnets bästa. Men handlingsmönstret kan också förstås som deontologiskt. Om kuratorn för 

sina överväganden och ageranden har barnets bästa som utgångspunkt, i form av en plikt, är det per 

definition ett deontologiskt förhållningssätt. 

 Analysen har visat att kuratorerna använder sig av en vidare definition av ordet genast än den som 

används i vardagligt tal. Vår tolkning av lagtexten, och de förarbeten som ligger till grund för den, är 

att den vardagliga förståelsen av ordet genast mer motsvarar lagstiftarens än den vidare tolkningen 

som kuratorerna tillämpar. Det ingår inte i studiens syfte att undersöka konsekvenserna av detta varför 

vi lämnar frågan obesvarad om hur man skall se på denna vidare tolkning. 
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7 DISKUSSION 
Vi valde att vänta med att bestämma oss definitivt för det teoretiska perspektivet, utöver de etiska 

modellerna, tills alla intervjuer var gjorda. Etiken har sedan länge varit ett intresseområde för oss och 

när det kom till den här studien kändes det mycket relevant att applicera de etiska modellerna på de 

överväganden som våra respondenter gjorde. Vi menar att detta fungerande väldigt bra och att det, 

precis som i livet i övrigt, ger ett mervärde för vidare diskussion kring dilemman och svåra situationer.  

Det kunde ha blivit problematiskt att avvakta med att välja övrig teori om intervjuerna dragit ut på 

tiden, samtidigt ansåg vi att det var värt risken att våga vänta ut intervjuerna för att kunna hitta en 

lämplig teori. Hade vi haft en bredare teoretisk kunskap hade det varit enklare och effektivare att välja 

teoretiskt perspektiv på ett tidigare stadium. När vi väl valde att tillämpa socialkonstruktionism som 

ytterligare teoretisk utgångspunkt upplevde vi det som ett naturligt val då den kompletteras av de 

etiska modellerna på ett intressant sätt och det är också i den ordningen som vi valt att göra analysen.    

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka överväganden och ageranden en kurator gör som 

upplever att en anmälan enligt SoL 14:1 kan vara motiverad. Vi ville också förstå på vilka sätt dessa 

ställningstaganden kan härledas utifrån olika etiska modeller, samt hur kuratorer tänker och agerar när 

de upplever att deras överväganden strider mot anmälningsskyldigheten som den är formulerad i 

lagtexten. Vi har fått mest material för att nå förståelse kring de två senare frågeställningarna. Vi ser 

ett samband mellan detta och att respondenterna hade en tendens att beskriva sina överväganden i 

termer av ageranden.  

 Frågeställningen om möjligheten att kunna förstå överväganden och ageranden utifrån etiska 

modeller fick vi mycket material till ur intervjuerna. Detta område i studien korresponderade på ett 

intressant sätt mot tidigare forskning. Delar av resultaten från studien The role of ethical theories in 

decision making by social workers (Rujla & Landau, 2006) påvisade svar som på ett signifikant sätt 

överensstämde med hur vi menar att kuratorernas överväganden och ageranden kunde förstås även i 

vår studie. Ett av resultaten i Rujla & Landaus studie var att deras respondenter, i detta fall israeliska 

socialarbetare, kunde beskriva sina förhållningssätt utifrån etiska modeller men att svaren skiljde sig 

från varandra beroende på om frågan var situationsbunden eller inte. Vi menar att vi kunde skönja en 

liknande tendens hos våra intervjupersoner just när vi diskuterade överväganden och ageranden i 

förhållande till anmälningsskyldigheten och tolkningen av den. Diskuterade vi lagtexten generellt, 

utan att be dem om exempel från arbetet eller att exemplifiera själva, så antydde svaren ett 

deontologiskt, pliktetiskt förhållningssätt. När vi kom in på exempel och de fick berätta utifrån sin 

egen vardag och situationer som uppstår där så stämde deras överväganden allt oftare in på ett 

teleologiskt, konsekvensetiskt förhållningssätt. Detta upplevde vi som något mycket intressant och 

eventuellt som något som en ytterligare studie skulle kunna behandla mer specifikt.  

 Att olika plikter kolliderade med varandra var vanliga etiska beröringspunkter som respondenterna 

gav uttryck för och som vi redogjort för i analysen. Kuratorerna löste dessa på olika sätt, ibland genom 
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att rangordna plikter men oftare genom att tillämpa ett konsekvensetiskt förhållningssätt som 

komplement. Vi menar att sjustegsmodellen som Reamer presenterat omfattar flera av de 

överväganden som kuratorerna gjorde men sällan explicit och i den av Reamer angivna ordningen. 

Respondenterna reflekterade mycket över situationerna som de hamnar i, tydliggör svårigheterna, 

vilka som påverkas av dem och söker generellt sätt stöd hos kollegor för att få hjälp med de komplexa 

beslut som de måste fatta. Modellen som Reamer tagit fram upplever vi som relevant för de 

överväganden som dessa situationer aktualiserar och bör kunna tjäna som en hjälp till struktur när så 

många parametrar ska vägas in i ett svårt beslut. Detta utifrån hur kuratorerna beskrivit hur 

komplicerade situationer ändå kräver väl avvägda beslut. 

Beträffande frågeställningen om hur respondenterna förhåller sig i situationer där deras 

överväganden strider mot gällande lagstiftning fick vi också mycket material. Här förekom alltifrån att 

kuratorerna angav barnets bästa som huvudargument och att det stod högre i kurs än lagtexten i en 

valsituation, till att de hävdade olika omformuleringar av lagtexten som då gav legitimitet för det 

arbetssätt som de själva valt. Materialet vi fick fram från det här området samt det stora området som 

berör vikten av att behålla ett etablerat förtroende stämmer väl överens med den förförståelse som vi 

presenterat i studien.  

Det kategoriska imperativet betonar vikten av att inte använda människor som medel utan som mål. 

Man kan förstå kuratorernas agerande som ett uttryck för detta. Målet för deras agerande är barnets 

bästa och det medel de använder är lagen så som de tolkar den. Vår upplevelse var att kuratorerna inte 

menade att detta stod i motsats till lagens intention, som de menade är just barnets bästa, men att det 

kunde uppfattas som diskutabelt i relation till lagens bokstav. 

Beträffande förtroendeområdet beskrev respondenterna ofta förhållandet till 

anmälningsskyldigheten som ett problem i etablerandet av en varaktig relation. På sättet flera av dem 

berättade om området var det lätt att dra paralleller till Hans Lindgrens studie om det dubbla 

uppdraget. Anmälningsskyldigheten stod då för det ”yttre uppdraget” som kuratorn hade med sig i sin 

roll och som påverkade möjligheten att på bästa sätt hantera det ”inre uppdraget”, att etablera en 

förtroendefull relation till klienten. Respondenterna förhöll sig dock olika till detta men diskuterade i 

termer som motsvarade modellens grundtanke och de flesta beskrev det ”yttre uppdraget” som 

problematiskt i sammanhanget.  

Vi förväntade oss också svar som handlade en del om den ensamma kuratorns hanterande av svåra 

frågor. Dessbättre såg verkligheten annorlunda ut hos de flesta av våra intervjupersoner. Detta blev 

också en positiv konsekvens av att deras svar om just överväganden ibland kom mer att handla om 

arbetssätt och hur de gjorde för att få hjälp med just detta. Nästan alla kuratorerna hade formella eller 

informella rutiner som gjorde att de hade ett rikt nätverk av kontakter där de kunde ventilera olika 

dilemman. Erik och Annika beskrev hur de arbetade mycket intimt med socialtjänsten vilket 

underlättade för alla parter. I intervjuerna med Erik och Annika märkte vi att deras arbetssätt många 

gånger befriade dem från dilemmat om att anmäla eller ej då de tillämpande alternativ till den 
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generella ärendegången som de formulerat tillsammans med socialtjänsten. Det var fler respondenter 

som hade liknande tillvägagångssätt och de olika arbetssätten symboliserade också olika sätt att 

hantera de överväganden som de hamnar i kring anmälningsskyldigheten. Att respondenterna skulle 

svara mycket utifrån arbetssätt och därmed till synes avvika från ämnet var något som vi i vår 

förförståelse sett som ett eventuellt hinder under intervjuerna. Men på det sättet som det skedde på, 

och med de följdfrågor som detta genererade, så fick vi ändå ut de svar som studien krävde och 

dessutom ett mervärde i kunskap om hur kreativa arbetssätt kan underlätta svåra överväganden. 

 Vi upplevde att respondenterna hade olika sätt att hantera de överväganden som 

anmälningsskyldigheten innebär men att de alla ansåg att de uppfyllde det som de tyckte var 

intentionen med lagen. Intentionen skulle då motsvara vad som är bäst för barnet. Detta föranledde att 

en del överväganden som vår studie avsåg att förstå formulerades utifrån arbetssätt enligt ovan men 

också utifrån tankar om rimlighet i anmälningsfrekvens och förhållandet mellan lagtextens nyckelord, 

genast och kännedom om något. Respondenterna menade med andra ord att när [i tiden] de anmäler 

och vilka överväganden de gör står i direkt relation till vad det är som de fått kännedom om.  

När det kommer till tolkningar och användandet av ord i lagtexten fick vi erfara att flera av 

respondenterna hade åsikter om detta. Genast och kännedom om något och meningen av berördes som 

sagt vid flera tillfällen. Själva ordet anmälan i sig var det flera som var kritiska till då de menade att 

detta föranledde onödig oro från föräldrar och ungdomar i flera avseenden. Detta tas även upp i 

regeringens proposition (1996/1997:124) och är något som vi reflekterat över under studiens gång. Det 

förekom ett flertal förslag från intervjupersonerna om begrepp som skulle vara bättre lämpade för 

ändamålet, till exempel hjälpplikt eller informationsskyldighet. Vi funderade kring hur ett eventuellt 

utbyte av ordet anmäla skulle kunna påverka hanterandet av lagen och tänker i likhet med 

respondenterna att formuleringen i lagtexten är värd att se över. Några av kuratorerna använde 

konsekvent de eget valda begreppen och gjorde även så när de faktiskt ”anmälde” men hade inte mött 

någon kritik från något håll på grund av detta. I förhållande till detta tänker vi att det är 

anmärkningsvärt att begreppet anmälan fortfarande är gällande trots att diskussionen om dess funktion 

pågått i över tio års tid. 
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Bilaga 1 – Information och samtycke 
 
Information inför deltagande i intervju 
 
Hej! 
 
Vi heter Björn Kastberg och Göran Westerbom och läser just nu sista terminen på 
socionomprogrammet på Ersta & Sköndals högskola. Vi står nu inför att skriva C-uppsats och 
du har blivit tillfrågad att delta i den intervjustudie som vårt arbete kommer att bygga på.  
Vi talades tidigare vid i telefon då du tackade ja till att delta i studien och vi vill passa på att 
tacka dig för att du ställt upp och att vi fått boka en tid. 
Anledningen till att just du har blivit tillfrågad är att du, både med utbildning och anställning, 
besitter praktisk och teoretisk kunskap om anmälningsskyldighetens (SoL 14:1) tillämpande 
och de eventuella övervägande som den kan innebära.  
Intervjun kommer att pågå max en timme och vi kommer att spela in samtalet med mp3-
spelare. Allt material, både texter och ljudupptagningar, kommer att förvaras oåtkomligt för 
obehöriga och vi har för avsikt att förstöra detta efter att studien och uppsatsen är avslutad och 
godkänd. 
Alla våra respondenter under studien kommer att vara anonyma i uppsatsen. Skulle det under 
intervjun framkomma något som på annat sätt skulle kunna härleds till dig som respondent så 
kommer även denna detalj att ”avpersonifieras”.  
Vi vill också påminna om att deltagandet är helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta 
intervjun när du vill eller välja bort att besvara vissa frågor. 
Den godkända uppsatsen kommer att publiceras på Ersta & Sköndals hemsida och om det 
skulle bli aktuellt att publicera den någon annan stans kommer du att informeras om detta. 
När uppsatsen är färdig och godkänd kommer vi att skicka ut ett exemplar till dig som deltagit 
i studien och vill se resultatet.  
Detta utskick avser att skriftligen bekräfta det samtycke som vi fått angående intervjun och 
dess syfte tidigare i telefon. Du ombeds att skriva under längst ner på detta papper och ge det 
till oss vid intervjutillfället. 
 
Om frågor skulle dyka upp angående intervjun, före eller efter, eller studien i övrigt så når du 
oss på bjorn@rivali.com eller goran.westerbom@telia.com. Det går också bra att kontakta 
våran handledare för uppsatsen, Julia Grosse, på julia.grosse@esh.se. 
 
Vi ser nu fram emot ett spännande samtal tillsammans! 
 
 
 
Björn Kastberg & Göran Westerbom 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 

- Informera om att det är högstadieungdomar vi tänker oss. 

- Får vi återkomma med följdfrågor om det skulle någon oklarhet. 
Inledande frågor 

- Vad känner du inför att prata om den här frågan - är det här en känslig fråga? 

- Tycker du att det finns en speciell kultur på denna arbetsplats kring att anmäla – kan du 

beskriva den? 

- Tror du att det är skillnad mellan formell och informell praxis i din yrkeskår, kan du 

beskriva skillnaden i så fall? 
Frågor relaterade till lagtexten 

- Hur tolkar du orden ”genast” och ”något” i lagtexten SoL 14:1? 

- Vad tänker du är syftet med det sätt som SoL 14:1 är formulerad på? 

- Kan du ge exempel på situationer där du skulle kunna tänka dig att handla i strid mot 

lagen?  
Frågor relaterande till påverkande faktorer 

- Har du tidigare erfarenheter av att göra en anmälan? 

o Hur ser den erfarenheten ut? 

o Hur har det påverkat dig tror du? 

- Kan du ge exempel på faktorer som skulle kunna påverka ditt val? 

o Hur påverkar det dig (vad händer med dig när du känner den här pressen)? 

- Hur upplever du att relationen har påverkats till den ungdom som du anmält? 
Frågor relaterade till socialtjänsten 

- Hur skulle du beskriva din relation till socialtjänsten ifråga om att göra en anmälan? 
Att göra en anmälan 

- Vilka är de viktigaste indikationerna när du bestämmer dig för att anmäla eller inte? 

- Har det hänt att du har tvekat om att göra en anmälan eller inte? 

o Kan du beskriva den situationen/ärendet? 

o Vad var det som fick dig att tveka? 

o Vad hade behövts ytterligare i det läget för att inte tveka? 

- Vad kan det finnas för anledningar/skäl till att avvakta med en anmälan? 

- Har du någon gång ångrat att du gjort en anmälan? 

o Vad fick dig att ångra ditt beslut, förklara beskriv.  

o Kan denna erfarenhet göra dig mer tveksam inför att anmäla igen? 

- Har du någon gång ångrat att du inte gjort en anmälan, eller att du inte gjort den tidigare 

än du gjorde? 
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o När? Beskriv, förklara.  

- Vilka risker ser du med att göra en anmälan? 

o Vilka är dessa? Vilken är den största risken? Vad kan bli kostnaden [för dig, 

för ungdomen/familjen]? 
Frågor relaterade till de egna tankarna 

- Vad händer med dig när du hamnar i en situation där du överväger att anmäla? 

- Hur reagerar du när hamnar i en situation där du överväger att anmäla? 

- Uppfylls du av någon särskild känsla i samband med att du gör en anmälan? Är det 

något du kan beskriva? 

- Har du någon speciell strategi för hur ditt agerande när du överväger att anmäla? 

- Finns det några tankar eller frågor som du mer ofta återkommer till? 

- Vad är svårast att hantera…. Vilka dilemman är svårast… 

- Finns det en skillnad mellan de frågor du tänker och de frågor du ställer – vad tänker du 

om det? 

o Vad hindrade dig från att ställa dessa frågor? 

- I en valsituation tänker man ju lätt i konsekvenser. Handlar dina tankar mest om 

konsekvenser på lång eller kort sikt? 

- Hur skulle du beskriva din plikt i en situation som kanske leder till anmälan, mot vem, 

vilka eller vad har du någon plikt? 

- Är det något i ditt förhållningssätt i de här situationerna som du skulle vilja bli bättre på, 

eller göra annorlunda? 

 
 


