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Förord 

”Lägg ner tiden så blir ni klara” sa man. Nu har tiden gått och vi står klara med det största 

författandet i våra liv, hittills. Med självdiciplin och schemalagda dagar skrev vi effektivt, 

som  om vi hade ett jobb att gå till. Utan pengar som lön, men en känsla av självbelåtenhet 

och stolthet över vad vi producerat. Uppsatsen fungerar som slutgiltig eximination för våra 

socionomexamina, ett avslut på den sju terminer långa utbildning. Vi önskar att uppsatsen 

kunde spridas inom de verksamhetsområden där man jobbar under sekretesslagen, att 

verksamma lär av den. Sekretesslagen ska tas på allvar i den mening att verksamma ska ha 

goda kunskaper om den, dock inte i den mening att den ska brukas så att den hämmar 

samarbete och samverkan så att individen blir lidande.  

 

Ett stort tack till vår stöttande och inspirerande handledare Nils Stenström som har varit 

generös med tid och engagemang. Stora tack förtjänar även Staffan Olsson som med väldigt 

engagemang följt oss under arbetet och bidragit med motiverande kommentarer och expertis. 

Givetvis vill vi även tacka alla respondenter som deltagit och svarat på vår enkät, utan er 

skulle vi stå materiallösa.  

 

Malin Lilliesköld & Anders Magnestrand 

Östersund, januari 2008 
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1. Inledning 

”Nu är det som det är. Bobby finns inte mer. En mor sitter häktad misstänkt för mord, hennes sambo, den 

tidigare dömde för grovt våld, likaså. Sekretess, det så omhuldade ordet, skyddar sällan den värnlöse, den som 

behöver skyddas.”1  

 

För att förtroendet för myndigheter och verksamheter ska kunna upprätthållas måste den 

enskilde vara försäkrad om att integritetskänsliga uppgifter inte lämnas ut. Sekretessen är 

därför en förutsättning för att socialt arbete ska fungera. Men allt för ofta skapar sekretessen 

samarbetsproblem inom och mellan olika myndigheter och verksamheter vilket i sin tur leder 

till att det sociala skyddsnätet brister. Barn och unga är en utsatt grupp i samhället och det är 

de som blir hårdast drabbade när detta sker. Flera fall har granskats, presenterats och 

debatterats i media de senaste åren, exempelvis ”fallet Bobby”2 och ”fallet Louise”3. Dessa 

tragedier orsakades av en lång rad brister i systemet där sekretessen var en av faktorerna.  

 

”Vi ställer oss därför frågan om sekretesslagstiftningen behöver ses över när det gäller observation av barn och 

unga, så att sekretess myndigheter emellan inte riskerar att orsaka missförstånd om vad som ska göras och inte 

göras. Finns det fakta som av till exempel sekretesskäl inte har kommit fram? Möjliga förklaringar, som dock 

aldrig kan ursäkta att Louise inte omhändertogs, kan vara bristande rutiner och metoder, personalbrist eller en 

ovillig socialnämnd i kommunen.” 4 

 

Författaren och föreläsaren Staffan Olsson kommer ofta i kontakt med yrkesverksamma inom 

förskola, skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Han beskriver att de ofta upplever 

sekretessen som ett hinder i samverkan för att på bästa sätt kunna tillgodose barn och ungas 

behov. 5 

 

I tidigare forskning och i statliga utredningar har man tittat på frågor rörande sekretess och 

samverkan. Flera forskningsresultat visar att personal inom förskola/skola, socialtjänst och 

BUP (barn och ungdomspsykiatrin) upplever att sekretesslagen kan utgöra ett hinder i 

samverkan, både inom och mellan myndigheter och instanser. Detta hinder beror bland annat 

                                                 
1 Grönwald, Vem tar ansvar för de små och värnlösa 
2 ”Fallet Bobby” en tio årig pojke blev misshandlad och torterad till döds av sin mor och styvfar (2006-01-14) 
3 ”Fallet Louise” ur Uppdrag granskning (2007-04-05) 
4 Forsblom & Persson, ”Fallet Louise” ett tragiskt öde att ta lärdom av 
5 Olsson, Sekretessbestämmelser i en social barnavårdsutredning. 
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på att personalen upplever en osäkerhet i tolkning och tillämpning av lagen samt att de har 

bristande kunskaper om offentlighet och sekretess.6 

 

Utifrån den dokumenterade problematiken och av egen upplevd frustration över 

sekretesshinder ställer vi frågan ifall sekretesslagen i slutändan kan vara ett hinder att 

tillgodose den enskilde individens behov. Kan en lag som är till för att skydda oss i själva 

verket även verka negativt? 

2. Bakgrund 

I all form av socialt arbete, myndighetsutövning, hälso- och sjukvård och skola är 

sekretesslagen ett ständigt gällande verktyg som påverkar förutsättningarna för arbetet. Det är 

viktigt att den enskilde individen känner sig försäkrad om att uppgifter kring personliga 

förhållanden inte utan lagstöd kommer till utomståendes kännedom, eftersom det är viktigt att 

den enskilde individen har förtroende för den förskola/skola, socialtjänst, BUP eller vilken 

annan verksamhet det kan röra. För att man på bästa sätt ska kunna tillgodose den enskildes 

behov krävs det ofta ett samarbete mellan olika myndigheter. För att uppnå ett gott samarbete 

inom samhällets omsorg för barn och unga är det en förutsättning att de yrkesverksamma 

inom området har kännedom om vilka begränsningar i samarbetet som följer av sekretessen.7 

 

Sekretesslagen ger stort utrymme för samverkan och samarbete och mycket får sägas. 

Huvudsyftet med lagen är att skydda enskilda från förtal, löst prat och skvaller.8 Att använda 

sunt förnuft räcker inte alltid i de fall man inte är säker på vad som gäller enligt lagen. Man 

ska inte se lagen som ett hinder, den syftar till att man ska tänka sig för innan man handlar.9  

2.1 Terminologi  

Här följer beskrivningar av begrepp och uttryck som förekommer i uppsatsen och som är 

viktiga att känna till för att kunna följa sammanhanget i texten.  

2.1.1 Offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen 

Det finns en stor öppenhet i den offentliga förvaltningen. Grundsatsen att allmänheten ska ha 

möjlighet till insyn och kontroll kallas för offentlighetsprincipen och den utgår ifrån TF:s 

                                                 
6 Sandström (red), SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse 
7 Clevensköld & Thunved, Sekretess 
8 Lindelöw & Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola 
9 Olsson, Samverkan, sekretess och anmälningsplikt i skolhälsovårdens vardag 
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(tryckfrihetsförordningen) regler om allmänna handlingars offentlighet. TF räknas som 

grundlag eftersom tryckfriheten har en särskilt stor betydelse för demokratin. Allmänhetens 

insyn i statens och kommunernas verksamhet ska bland annat främja den allmänna debatten, 

ge medborgarna möjlighet att påverka samhällsutvecklingen samt möjliggöra en kontroll av 

myndigheternas beslut och handläggningsrutiner. Offentlighetsprincipen blir på så sätt en 

garanti för rättsäkerhet och effektivitet. Men om en handling inte anses vara allmän är den 

inte heller offentlig. Är det inte en allmän handling har inte myndigheten någon skyldighet att 

lämna ut den. I TF finns bestämmelser som begränsar offentlighetsprincipens räckvidd. Det 

innebär att om allmänna eller enskilda intressen väger tungt är det motiverat att hemlighålla 

information. Denna inskränkning i offentlighetsprincipen sker utifrån sekretesslagen.10 

 

Eftersom öppenheten inte kan vara fullständig har man utifrån TF definierat sju möjliga 

områden där insynen begränsas som innefattar: 

- rikets säkerhet eller dess förhållanden till annan stat eller mellanfolklig organisation. 

- rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik. 

- myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. 

- intresset att förebygga eller beivra brott. 

- det allmännas ekonomiska intresse. 

- skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. 

- intresset att bevara djur- och växtart.11 

2.1.2 Sekretess 

Begreppet sekretess kommer av det latinska ordet secrétus som betyder hemlig. Sekretess 

innebär i lagens mening ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligt eller genom 

att en allmän handling lämnas ut. Sekretess handlar inte bara om muntlig tystnadsplikt utan 

också så kallad handlingssekretess och alla andra sätt som man kan avslöja uppgifter på.12 

Sekretess innefattar även ett förbud mot att röja uppgifter utanför den verksamhet i vilken 

sekretessen gäller, vare sig det är gentemot enskild person eller annan myndighet. Sekretessen 

gäller även inom en och samma myndighet, exempelvis socialtjänsten och skolans olika 

verksamhetsgrenar. Det kan gälla mellan socialtjänst och LSS-verksamhet i socialnämnden 

och skolhälsovård och övrig skolverksamhet i en nämnd som bedriver skolverksamhet. För att 

                                                 
10 Bergstrand & Bergstrand, Socialsekretessen 
11 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola 
12 Bengtsson & Svensson, Ansvar och sekretess i barnomsorg och skola 
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samarbete ska var möjligt mellan olika myndigheter eller mellan självständiga 

verksamhetsgrenar får man i vissa fall bryta sekretessen. Detta regleras i SekrL 14 kap som 

bland annat beskriver när och hur man får göra undantagen. Den som på något sätt bryter mot 

sekretess utan stöd i lag eller förordning begår ett brott mot tystnadsplikten. Det regleras i 

brottsbalken och kan medföra böter eller fängelse upp till ett år.13 

Begreppet ”lida men” 

Att ”lida men” kan ha en vid innebörd för den som tolkar begreppet. Det syftar främst till de 

kränkningar av integriteten en individ kan uppleva samt risken att bli utsatt för andras 

missaktning i röjandet av en uppgift om individens personliga förhållanden. Bedömningen 

ska, när sekretessen är sträng eller mycket sträng, utgå ifrån individens upplevelse och man 

kan aldrig utesluta att klienten uppfattar röjandet av uppgifter som obehagligt.14 

Personliga förhållanden 

Sekretess inom socialt arbete gäller nästan uteslutande uppgifter om enskildes personliga 

förhållanden, men vad innefattar uttrycket? Uttrycket avser främst uppgifter om individens 

bostadsadress, telefonnummer, anställning, ekonomi, hälsotillstånd, missbrukförhållanden 

eller andra liknande förhållanden.15 

Skaderekvisit och olika stark sekretess 

Sekretessbestämmelserna är uppbyggda kring skaderekvisit. Ett skaderekvisit kan antingen 

vara rakt eller omvänt. Är en sekretessregel utformad med ett rakt skaderekvisit är 

huvudregeln att uppgifter är offentliga om det inte kan antas att den enskilde, eller någon 

honom/henne närstående, lider men om en uppgift kring personliga förhållanden röjs. Omvänt 

skaderekvisit innebär som huvudregel att det råder sekretess för en uppgift om enskildes 

personliga förhållanden. Dessa uppgifter får röjas endast om det står klart att den enskilde, 

eller någon honom/henne närstående inte tar skada eller lider men.16 

 

Sekretess delas in i fyra olika styrkor; absolut-, kvalificerad sträng-, sträng- samt ordinär 

sekretess. Absolut sekretess saknar skaderekvisit då uppgifter inte kan lämnas ut på grundval 

av en menprövning. Det innebär dock inte att uppgiften aldrig kan röjas. Kvalificerad sträng 

                                                 
13 Kjellsson et al., SOU 2003:99 Ny sekretesslag 
14 Clevensköld & Thunved, Sekretess 
15 Ibid. 
16 Bergstrand & Bergstrand, Socialsekretessen 
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sekretess faller under omvänt skaderekvisit och avser exempelvis socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. Sträng sekretess faller också under omvänt skaderekvisit men man får tillämpa 

generalklausulen i SekrL 14:3. Den innebär exempelvis att sekretessbelagd uppgift får röjas 

för andra myndigheter om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde 

framför det intresse sekretessen ska skydda. Ordinär sekretess faller under rakt skaderekvisit 

och som huvudregel är uppgiften är offentlig, men i vissa fall kan sekretess göra sig gällande 

med krav på att individen kan lida men eller betydande men om uppgiften röjs.17 

 

Nedan är en uppdelning gjord för att förtydliga sekretessbestämmelserna för de olika 

yrkesområdena. 

 

Absolut sekretess   Kvalificerad  Sträng   Ordinär 
    sträng   sekretess  sekretess 
    Sekretess                      
 
Familjerådgivningen  Socialtjänsten  Skolpsykolog  Skolans elevvård 
    Hälso-/ sjukvården Skolkurator  Försäkringskassan 
    Skolhälsovården Arbetsförmedlingen Polismyndigheten 
          Kriminalvården18 

Sekretess inom socialtjänsten 

Socialtjänstens sekretess faller under kvalificerad sträng sekretess med omvänt 

skaderekvisit.19 Huvudregeln för sekretess inom socialtjänsten är att sekretess gäller för 

uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon honom närstående lider men.20 

 

I den kommunala familjerådgivningen råder andra, strängare sekretessregler. Inom 

familjerådgivningens verksamhet råder ”absolut sekretess” för uppgift som lämnats i 

förtroende eller på annat sätt kommit fram i rådgivningen. Det innebär att alla uppgifter faller 

under sekretess utan prövning utifrån skaderekvisit.21  

 

”Absolut sekretess” kan också gälla inom socialtjänsten då man bedriver samarbetssamtal. Är 

samarbetssamtalen av familjerådgivningskaraktär ska den ”absolut sekretessen” råda medan 

                                                 
17 Bergstrand & Bergstrand, Socialsekretessen 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Sekretesslagen 7 kap. 4§ 
21 Clevensköld & Thunved, Sekretess 
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det i andra fall räcker med socialtjänstens sekretessregler. Det är viktigt att först kartlägga 

samtalets syfte och inriktning samt att informera föräldrarna om att samtalets karaktär är 

avgörande för vilken sekretess som kommer att råda.22 Men någon ”absolut sekretess” finns 

egentligen inte. Till exempel har familjerådgivningen skyldighet att i vissa fall anmäla oro för 

ett barn till socialtjänsten och även att vittna i domstol i dessa fall. Dessutom har varje 

tillsynsmyndighet samt regeringen rätt att få ta del av sekretessbelagda uppgifter.23 

Sekretess inom hälso- och sjukvården 

Sekretessreglerna inom hälso- och sjukvården är uppbyggda på samma sätt som de för 

socialtjänsten och faller under kvalificerad sträng sekretess. Sekretess gäller för uppgift om 

enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men, det vill säga omvänt 

skaderekvisit. Sekretessen omfattar uppgifter som går att härleda till någon enskild individ.24 

Sekretess inom skolan 

Det svenska officiella skolväsendet är en komplicerad verksamhet med många olika 

verksamhetsområden med olika stark sekretess. Skolhälsovården, skolläkare och 

skolsköterska, tillhör sekretessmässigt hälso- och sjukvården och faller under kvalificerad 

sträng sekretess. För skolpsykolog och skolkurator gäller sträng sekretess och för övrig 

elevvård ordinär sekretess.25 Tystnadsplikt gäller i elevvårdande verksamhet och alla 

yrkesgrupper i skolan bedriver elevvård. Det är en vanlig missuppfattning att psykologer, 

skolhälsovården och kuratorer tillhör skolans elevvård, de tillhör den särskilda elevvården. 

Exempelvis har bespisningspersonal tystnadsplikt om de får veta att en elev har ätstörningar 

eller vaktmästaren som får kännedom om att en elev har det jobbigt. Självklart ska de 

kontakta klassläraren eller skolsköterskan. Klassläraren kan i sin tur vända sig till den 

särskilda elevvården om problemet inte kan lösas av elevvårdens personal.26  

 

Sekretess gäller inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan 

och sameskolan för uppgift som hänför till psykologisk undersökning eller behandling och för 

                                                 
22 Clevensköld & Thunved, Sekretess 
23 Olsson, Personlig kommunikation (2007-12-27) 
24 Clevensköld & Thunved, Sekretess 
25 Bergstrand & Bergstrand, Socialsekretessen 
26 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola 
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uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart 

att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör, eller någon närstående, lider men.27 

Undantag i sekretessen 

Man kan med stöd av lagen bryta sekretess ibland annat dessa fall: 

1. Samtycke  

Om den personen som sekretessen avser skydda själv går med på att uppgiften röjs gäller inte 

sekretessen. Lagen ser klientens samtycke som ett mål i allt arbete, såväl i socialtjänstlagen 

(SoL) som i sekretesslagen. 

2. Ej lider men 

Om ett barn eller dess närstående inte lider men är det tillåtet att föra vidare information till 

utomstående. Det är vårdnadshavarens uppfattning om vad som är till men som ska vara 

ledande, även i situationer då rädslan kan verka ogrundad i socialsekreterarens ögon. 

3. Nödvändigt för att fullgöra den egna verksamheten 

Den här regeln innebär att man får röja uppgifter för att kunna genomföra det egna arbetet på 

ett lagstadgat sätt. Exempelvis när man tar kontakt med annan myndighet och presenterar vad 

ärendet gäller.  

4. Uppgiftsskyldighet 

Vid vissa situationer har de anställda en skyldighet att lämna uppgifter. Det kan handla om 

misstänkta fall av barnmisshandel. Den här regeln kan också gälla vid rättegångar, då 

vittnesplikt gäller enligt rättegångsbalken. 

5. Misstanke om brott 

Inom socialtjänsten finns ingen lagstadgad skyldighet att anmäla brott som uppdagas i 

verksamheten. Däremot finns möjligheten att anmäla då ett brott begås mot en minderårig. 

Polisanmälan måste i så fall göras av nämnden eller av en socialsekreterare som har blivit 

delegerad av nämnden och regeln gäller bara vissa allvarliga brott, som sexualbrott, våldsbrott 

och frihetsberövanden, vilka regleras i brottsbalken kap 3, 4 och 6. Även misstanke om 

könsstympning mot barn kan polisanmälas. Vid övriga brott för vilka är stadgade ett års 

fängelsestraff kan polisanmälan göras av socialtjänstens anställda utan nämndens inblandning. 

Om det finns misstankar om ett lindrigare brott, kan anmälan inte göras till polisen, men 

                                                 
27 Sekretesslagen 7 kap. 9§ 
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däremot till arbetsledaren.28 Sedan hösten 2006 kan även vissa försök till brott polisanmälas i 

socialnämndens verksamhet om lägst två års fängelse är stadgat för det brott det gäller.29 

6. Förhindra allvarliga brott å färde 

Om de anställda får höra om ett planerat allvarligt brott ska de göra en polisanmälan, vilket 

regleras i brottsbalken. 

7. Nödsituation 

Om personalen upplever en situation som hotfull och akut kan de ringa polisen.30 

 

Beslut tagna i domstol är oftast offentliga. Ett exempel, som rör barn och unga, är beslut om 

omhändertagande eller vård utan samtycke och beslut om sluten ungdomsvård LVU (lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vid tvångsingripanden är handlingen 

offentlig, eftersom möjlighet till insyn vid myndighetsutövning väger tyngre än den 

personliga integriteten.31  

Anmälningsplikt 

Alla yrkesverksamma som jobbar med barn och ungdomar, i synnerhet förskole- och 

skolpersonal, kan ha anledning att känna oro för barnen de möter i sitt arbete. Det kan vara en 

känsla av att allt inte riktigt står rätt till gällande barnet, en oro rörande exempelvis 

utveckling, relationsproblem inom och utanför familjen och misstankar om misshandel, 

sexuella övergrepp och missbruk. Anmälningsplikten fungerar som ett barns yttersta skydd 

och är överordnad tystnadsplikten.32 Man är skyldig som verksam inom myndigheter som 

berör barn och unga och andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården att anmäla till socialnämnden 

om man får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd.33 

Återkoppling efter anmälan  

Det råder ofta oklarheter om när återkoppling får ske och vad som får återkopplas från 

socialtjänsten till anmälaren i en barnavårdsutredning. Ungdomar i övre tonåren har större 

möjlighet än vad yngre barn har att samtycka till att häva sekretess i egna angelägenheter, 

                                                 
28 Lindelöw & Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola 
29 Olsson, Personlig kommunikation (2007-12-27)  
30 Lindelöw & Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola 
31 Clevensköld & Thunved, Sekretess 
32 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola 
33 Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ 



 12

vilket i sin tur underlättar samverkan kring denne. Det är av stor vikt att den som i sin 

profession anmäler till socialtjänsten på grund av oro kring ett barn eller en ungdom känner 

att hon/han tas på allvar. När samtycke inte finns är ofta frågan vad som får återkopplas till 

anmälaren aktuell. Ofta gör socialtjänsten en ganska snäv tolkning av lagen och 

sekretessbelägger därför alla uppgifter. Men utan problem kan harmlösa, entydigt positiva 

uppgifter och uppgifter som redan är kända av anmälaren återkopplas eftersom dessa 

uppgifter inte är menliga. Att en utredning efter en förhandsbedömning inte inletts är en 

uppgift som knappast förtjänar sekretesskydd men det är vanligt att inte ens en sådan uppgift 

återkopplas. Genom återkoppling får anmälaren en känsla av att bli tagen på allvar. Om 

hon/han istället ignoreras eller på annat sätt inte bemöts professionellt kan det leda till att 

benägenheten att anmäla nästa gång minskar.34 

 

Socialtjänsten ska alltså i sitt arbete sträva efter att återkoppla uppgifter som är viktiga för 

andra myndigheter. Har man fått samtycke kan man alltid återkoppla uppgifter till anmälaren 

och andra myndigheter. Med stöd av SekrL 1:5 och SoL 11:2 kan uppgifter utan 

sekretesshinder lämnas till anmälaren. Man kan alltså berätta om en utredning inletts, inte 

inletts eller om den är slutförd men innehållet i utredningen eller beslut om bistånd får 

däremot inte röjas utan samtycke från den enskilde. När det gäller beslut om 

omhändertagande, vård utan samtycke eller sluten ungdomsvård gäller som tidigare nämnts 

ingen sekretess och man är fri att återkoppla till anmälaren.35  

 

Olsson hävdar att lagen som den är utformad, redan i dag ger många och goda möjligheter till 

återkoppling från socialtjänsten. Hans uppfattning är dock omtvistad, bland annat av det 

skälet att frågan om gränserna för återkoppling inte på djupet har analyserats i lagstiftningens 

förarbete. Därför använder socialtjänsten, enligt Olsson, ofta en försiktighetsprincip, som 

innebär att man ligger lågt, av risk att göra fel.36 

3. Problemformulering 

Sekretessen inom socialt arbete upplevs många gånger som mycket komplicerad och det beror 

bland annat på att lagen är så omfattande. Sekretesslagen är komplicerad och otydlig vilket 

                                                 
34 Olsson, Sekretessbestämmelser i en social barnavårdsutredning 
35 Lokala BRÅ i Allingsås, Att samverka och ingripa mot brott och vid annat riskbeteende 
36 Olsson, Personlig kommunikation (2007-12-27) 
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gör den svårtolkad37. Vidare har en rad undersökningar visat att lagen ständigt omstruktureras 

samt att tillägg och uppdateringar frekvent görs. Det är också värt att nämna att majoriteten av 

dem som i sitt dagliga arbete tolkar sekretesslagen inte är tränade jurister och har lite eller 

ingen utbildning kring lagtexter.38  

 

”Problemet är, menar jag, inte bara att sekretessregler inte följs. Det är lika mycket att grundlagsskyddade 

bestämmelser om bland annat yttrande- och meddelarfrihet av osäkerhet inte utnyttjas, ens när det är möjligt.”39  

 

Många av de yrkesverksamma inom socialt arbete tycker att sekretesslagen är svår och 

komplicerad, vilket leder till att den lätt missförstås och misstolkas. Det upplevs som svårt att 

i varje fall bedöma om utrymme finns för att röja uppgifter.40 Olsson menar att det handlar 

mycket om okunskap och osäkerhet hos de professionella, inte bara gällande sekretessregler 

utan även inför sin uppgift och yrkesroll.41 Vid osäkerhet kan tystnaden bli en lösning och 

säkerhetsåtgärd med motiveringen att då har man i alla fall inte brutit, eller riskerat att bryta, 

mot sekretesslagen.42  

 

Ett annat problemområde blir tydligt gällande återkoppling till anmälaren vid orosanmälan om 

barn. Det råder ofta oklarhet om när och vad som får återkopplas till anmälaren i en 

barnavårdsutredning.43 Ur exempelvis en förskolelärares synpunkt kan den tystnad som ofta 

följer efter en anmälan till socialtjänsten vara väldigt frustrerande. Känslor av vanmakt och att 

man sviker barnets förtroende infinner sig när man inte ser någon förändring eller inte får 

någon återkoppling från socialtjänsten om hur de handlägger fallet och om eventuella bistånd 

och åtgärder.44 

 

Total avsaknad av återkoppling till anmälaren skapar lätt en känsla hos denne att bli ignorerad 

och att hon/han inte bemöts på ett professionellt eller respektfullt sätt. Vid upprepade tillfällen 

där återkoppling saknas kommer anmälaren sannolikt få minskad benägenhet att anmäla 

liknande fall i fortsättningen.45 

                                                 
37 Lindelöw & Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola 
38 Kjellsson et al., SOU 2003:99 Ny sekretesslag 
39 Olsson, Tveksamheter i ny sekretesslag 
40 Ibid. 
41 Olsson, personlig kommunikation (2007-11-20) 
42 Olsson, Tveksamheter i ny sekretesslag 
43 Olsson, Sekretessbestämmelser i en social barnavårdsutredning 
44 Eriksson, Tystnaden efter anmälan 
45 Olsson, Sekretessbestämmelser i en social barnavårdsutredning 
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Det finns en tendens att man inom olika verksamheter anpassar sekretessregler så de ska passa 

den egna verksamheten. Exemplet nedan är från en av BUP:s hemsidor.  

”Vi är enligt lag skyldiga att skriva journal, men vi har samtidigt tystnadsplikt. Det betyder att inget som sägs 

eller skrivs förs vidare utan medgivande från dem det gäller. Ett undantag är då misstanke finns att barn 

misshandlas eller på andra sätt far mycket illa - då har vi anmälningsplikt till socialtjänsten och de berörda 

informeras då om detta.”
 46
 Dock står i SoL 14:1 andra stycket: ”Myndigheter vars verksamhet berör 

barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården 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. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet 

gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga 

eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens 

område.” Enligt BUP görs anmälan först då man anser att barn far mycket illa och följer alltså 

inte lagen fullt ut. Faktum är att varje gång de inte anmäler bryter de mot lagen.  

 

I slutändan handlar det om att människor riskerar att inte få sina behov tillgodosedda av vårt 

socialförsäkringssystem om sekretessen utgör ett hinder. Det är ett stort problem. 

4. Syfte 

Avsikten med uppsatsen är att med fokus på målgruppen barn och unga upp till 15 år granska 

hur olika verksamheter inom förskola/skola, socialtjänst och BUP (barn och 

ungdomspsykiatrin) upplever sekretesslagen: Att kartlägga sekretesslagens roll i samarbetet 

inom och mellan dessa myndigheter/verksamheter, hur lagen påverkar det professionella 

arbetet kring barn och unga och förutsättningarna att tillgodose den enskilde individens 

behov.  

 

Utifrån tidigare presenterad problematik och syfte ställs följande frågeställningar: 

• Vilka brister finns i sekretesslagen, i tolkningen och brukandet av den? 

• Utgör sekretesslagen ett hinder i samarbetet inom och mellan samhällets olika 

instanser? 

• Kan sekretesslagen vara ett hinder mer än ett skydd för den enskilde individen?  

• Vilka eventuella behov finns av förändringar i lagstiftningen?  

                                                 
46 BUP, Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (www.jll.se) 
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5. Kunskapsläget 

I detta kapitel ges en kort uppdatering kring kunskapsläget hos verksamma inom de aktuella 

verksamhetsområdena och politiska processer kring sekretessrelaterade problemområden. 

Här presenteras också ett kort teoridel innehållande kommunikationsteori och in- och 

utgrupper för att öka förståelsen för att samarbetsproblem kan uppstå. Vi väljer att inte lägga 

stort fokus på teori i uppsatsen då resultatet av undersökningen i sig är talande för 

problematiken. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare forskning i ämnet. 

 

Olsson har i sitt arbete som författare och föreläsare om sekretess och anmälningsplikt mött 

runt 100 000 verksamma inom förskola, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Vid 

föreläsningar och seminarier aktualiseras frågor rörande sekretess och kommunikation inom 

och mellan myndigheter gällande uppgifter om enskild.47 Han menar att de flesta verksamma 

inom socialt arbete uppfattar sekretesslagen som komplicerad och blir ibland osäkra i 

användandet av den.48  

 

”Socialtjänstens personal uppfattar ofta bestämmelserna om offentlighet och sekretess som 

ett gungfly
49

, på vilket man hjälpligt rör sig i sin dagliga yrkesgärning.”
50

  

 

Olsson har i ett brev till dåvarande socialminister Lars Engqvist bland annat föreslagit att 

återkopplingsfrågorna noggrannare borde ha belysts av den kommitté som utredde 

sekretesslagen. Svaret blev negativt. Det fanns då inte något uppdrag att särskilt utreda de 

sekretessfrågor som aktualiseras i samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter när 

det gäller barn i riskzonen och några tilläggsdirektiv ville departementet inte ge. 

Barnmisshandelskommitén skrev redan i sitt slutbetänkande (SOU 2001:72) att 

sekretessbestämmelserna inte alltid är förenliga med barnets bästa. De anser att när det gäller 

barn som far illa bör frågor gällande samverkan prövas men att de avstod från förslag om att 

ändra sekretesslagen.51 

 

Den 6 december 2007 gick socialdepartementet ut med ett pressmeddelande om att man ska 

tillsätta en utredning för att stärka skyddet för barn och unga. Motiveringen är att det har skett 
                                                 
47 Olsson, Sekretessbestämmelser i en social barnavårdsutredning 
48 Olsson, Tveksamheter i ny sekretesslag 
49 Myrmark flytande på vatten eller lös gyttja 
50 Olsson, Tveksamheter i ny sekretesslag 
51 Olsson, Olssons brev till socialminister Lars Engqvist (2003-02-04) 
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stora och snabba förändringar i samhället och att kraven på den sociala barn- och 

ungdomsvården har ökat. Man ska bland annat se över ifall reglerna kring 

anmälningsskyldighet bör förtydligas så att det tydligare framgår när man ska anmäla och hur 

återkoppling kan ske från den sociala barn- och ungdomsvården tillbaka till den som anmält.52 

5.1 Kommunikationsteori 

Kommunikationsteori består bland annat av psykologiska studier om människors samspel och 

utgångspunkten för teorin är att när vi gör någonting sker det alltid som en reaktion på 

information kan vara ren fakta men den kan också vara av sådant som är inlärt, exempelvis 

känslor och minnen. När vi tagit emot information så tolkar och bedömer vi den och när vi 

sedan utvärderar informationen ger vi en återkoppling till ”sändaren”. Detta gör att han/hon 

får en uppfattning om hur vi tolkat och bedömt informationen.53  

 

I arbeten där olika professioner möts, är kommunikationsteorin ett användbart verktyg. Att ha 

en strukturerad och genomtänkt kommunikation leder till att kontakten och samarbetet med 

andra kollegor förbättras, vilket i sin tur är positivt för den klient som de gemensamt ska 

arbeta med.54 Kommunikation är någonting som alltid sker när det finns mer än en person 

inblandad i ett scenario och man kan säga att det inte går att inte kommunicera. Det är så att 

allt det som vi gör och inte gör tolkas av mottagaren. Även om någon försöker att inte 

kommunicera med andra människor sänder den personen ändå ut ett budskap som kan tolkas 

till exempelvis ointresse, rädsla och/eller aggressivitet.55 

 

Människor har olika strategier för att ta emot och bearbeta information och alla människors 

förmåga att kommunicera varierar. Om man uppfattar information på ett skevt sätt eller har 

svårigheter med att bedöma vilken information som är relevant kan det uppstå 

kommunikationsproblem. Problem i kommunikationen kan även bero på svårigheter i att 

bedöma informationen samt brister i återkopplingen både från sig själv och när det gäller att ta 

emot återkoppling från någon annan. Exempelvis kan återkoppling definieras som 

meddelandets effekt vilket innebär hur mottagaren avläser och reagerar på den översända 

informationen. Den respons som ges kan bland annat innebära att man som mottagare 

                                                 
52 Socialdepartementet, Ny utredning för att stärka skyddet för barn och unga (www.regeringen.se) (2007-12-06) 
53 Payne, Modern teoribildning i socialt arbete 
54 Ibid. 
55 Nilsson, Samspel i grupp 
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accepterar eller förkastar den mottagna informationen. Finns det problem i kommunikationen 

blir ofta följden att även relationen mellan dessa människor påverkas i en negativ riktning.56 

5.2 In- och utgrupper 

In- och utgrupper är ett begrepp Baumann utvecklade utifrån Goffmans dramaturgiska ansats 

och innebär att människan har en tendens att göra en skillnad på ”Vi” och ”Dom”. Genom att 

kategorisera människor får vi en upplevelse av att lättare kunna förutse andras beteenden. Kan 

vi undvika känslan av ovisshet undviker vi också känslor av oro och maktlöshet. Dessa 

kategoriseringar skapar grupper som vi antingen sätter oss själva i eller som vi står utanför. 

Grupperna kan definieras i in- och utgrupper där den ena inte kan existera utan den andra. 

Ingruppen består av de personer vi känner att vi tillhör och förstår medan utgruppen är de 

personer som vi varken kan eller vill tillhöra. Eftersom vi inte har så mycket kunskap om 

utgruppen har vi också svårt att förstå den och vår okunskap kan leda till oförståelse och/eller 

rädsla. Vi har också en tendens till att karaktärisera utgruppen med sämre egenskaper än oss 

själva vilket stärker vår självbild.57  

5.3 Tidigare forskning 

I en kvalitativ studie gjord vid Socialhögskolan i Stockholm har man undersökt samverkan i 

skolan utifrån sekretess, samverkan/samarbete, yrkeskultur/yrkesgrupp och hierarki. I studien 

redovisar man ett resultat som visar på att man upplever sekretesslagen som ett hinder, främst 

för kommunikationen mellan personal, i synnerhet mellan elevvårdande team (skolsköterska, 

rektor, skolkurator) och lärare. Vidare ser man samverkan och samarbetet som väl fungerande 

generellt inom skolan då man arbetar för samma mål, dock upplever man det som svårare att 

samverka med andra verksamheter utanför skolan.58 

 

I en SOU rapport från 2003 har man kartlagt sekretess i skolan utifrån dokumentation, 

samverkan och integritet. Resultatet av den enkät man lät personal i skolan svara på visar på 

att många upplever att de har begränsad kunskap om offentlighet och sekretess.59  

 

”Enligt vår bedömning utgör den sekretess som i dag gäller inom en skolmyndighet inget rättsligt hinder mot 

samarbete internt inom skolhälsovården eller internt inom elevvårdsverksamheten. Trots saknaden av 

                                                 
56 Payne, Modern teoribildning i socialt arbete 
57 Bauman, Att tänka sociologiskt 
58 Bräne & Hammarstedt, Samverkan, vad ska det vara bra för? 
59 Sandström (red), SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse 
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sekretesshinder kan det i praktiken upplevas att sådana hinder för samarbete föreligger mellan de 

personalkategorier som arbetar med elevvårdsverksamhet. Sannolikt beror detta på att sekretesslagens 

bestämmelser är svårtillgängliga samtidigt som det finns en bristande kunskap om hur bestämmelserna skall 

tillämpas.”60 

 

Vidare kan sekretessen utgöra ett hinder mellan skolhälsovården och elevvården, samt att det 

finns rättsliga begränsningar till samverkan mellan skolmyndigheter om enskild elev.61  

 

I en uppsats skriven utifrån en kvantitativ studie om hur personalen inom socialtjänst och 

skola upplever samverkan mellan sina respektive verksamheter presenteras intressanta 

resultat. Personal inom verksamheterna upplevde att sekretess kunde utgöra hinder för 

samverkan. Personalen i skolan efterfrågade mer kommunikation och feedback, medan 

personalen vid socialtjänsten upplevde skolans förväntningar och krav på samverkan från 

socialtjänsten som orealistiska. Vidare visar resultatet på att den personal i skolan som 

uppfattade samarbetet med socialtjänsten som otillräckligt i större utsträckning avstått ifrån 

att göra en anmälan till socialtjänsten, om barn som far illa trots misstanke, än den personal 

som uppfattade samarbetet som tillfredsställande. Enligt studien så är det i regel rektor, 

kurator eller skolsköterska som sköter kontakten med socialtjänsten. Författaren tolkar 

resultatet av studien som att båda yrkesgrupperna varken är fullständigt nöjda eller 

fullständigt missnöjda med samverkan mellan skola och socialtjänst.62  

 

I en kvalitativ undersökning från våren 2007 om samverkan och nätverksarbetet kring 

socialtjänstens öppenvårdsarbete bland unga kriminella i Malmö redovisas att stort 

förberedelsearbete och engagemang från samordnaren måste finnas, samt engagemang från 

övriga aktörer, ett gemensamt mål och bra kommunikation mellan alla aktörer bör finnas för 

en bra samverkan.63 

 

”Att sekretessen lyfts under nätverksmötet är viktigt, för att inte säga avgörande, för processen. Lyfts inte 

sekretessen under nätverksmötet kan inte myndighetspersoner prata om den unge, i det här fallet, och inte heller 

ge förslag på lösningar.”64 

 

                                                 
60 Sandström (red), SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse, s. 12 
61 Sandström (red), SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse 
62 Kazemi, Samverkan mellan socialtjänst och skola 
63 Andersson & Davidsson, Samverkan pågår 
64 Andersson & Davidsson, Samverkan pågår, s. 16 
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I en uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialtjänst och BUP i Gävleborgs län från 

2003 redovisas att behovet av samverkan mellan de båda verksamheterna är stort och att 

socialtjänsten såg den som otillräcklig vid undersökningstillfället. Vidare att det samarbete 

som förekom var ostrukturerat och förekom endast på individnivå. Kommunerna i länet insåg 

och accepterade att BUP inte kunde tillgodose deras behov då deras väntetider var allt för 

långa. Därför sökte kommunerna även uppdragstagare inom privat sektor.65  

 

”Samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin handlar om att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för de mest utsatta barnen. Det är därför allvarligt om inte samarbetet fungerar.” 66 

6. Metod 

Då denna uppsats främst vänder sig till akademiker, politiker och professionella yrkesutövare 

väljer vi att inte ingående förklara olika forskningsbegrepp. Begreppen som används är inte 

särskilt komplicerade och det som beskrivs här nedan är främst vårt tillvägagångssätt.  

 

I den här undersökningen har vi använt kvantitativ metod, vilket innebär att vi systematiskt 

samlat in kvantifierbar data som sedan sammanfattats till statistik. För att samla in data 

användes en enkät (se stycket utformandet av enkäten nedan) med förutbestämda 

svarsalternativ där det fanns möjlighet att motivera och utveckla flera av frågorna i fri text. 

Betoningen på undersökningen är att kartlägga attityder och uppfattningar bland de studerade 

grupperna.  

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar ligger till grund för undersökningen. För att besvara 

frågeställningarna i syftet är den kvantitativa metoden lämplig då det ger stort utrymme att 

generalisera kring resultatet. Kvantitativ metod ger möjlighet till god evidens och 

generaliserbarhet då man med en enkätundersökning når ut till ett stort antal respondenter. 

Ytterligare en anledning till valet av kvantitativ metod är att undersökningen omfattar och 

täcker upp flera olika verksamhetsområden då det är enkelt att täcka in dessa med ett och 

samma enkätformulär.  

 

                                                 
65 Tunegård, Alberius, & Svensson, Samverkan socialtjänst - Barn- och ungdomspsykiatri 
66 Tunegård, Alberius, & Svensson, Samverkan socialtjänst - Barn- och ungdomspsykiatri, s. 3 



 20

Vi har haft gemensamt ansvar i författandet av hela uppsatsen, det vill säga att vi inte har 

delat upp uppsatsens olika delar och kapitel emellan oss. Dock kan sägas att Anders 

Magnestrand ansvarat för hanteringen av materialet i statistikprogrammet SPSS.  

6.1 Urval 

Valet av respondenter skedde utifrån verksamheter som vänder sig till barn och unga upp till 

15 år.  Respondenterna till undersökningen är verksamma inom förskola och skola, 

socialtjänst och BUP, alla inom samma kommun. Valet av verksamhetsavdelningar inom 

socialtjänsten blev de som på något sätt arbetar med barn och unga. På socialtjänsten liksom 

på BUP fick alla anställda möjlighet att delta i undersökningen. Inom verksamhetsområdena 

förskola och skola kan sägas att undersökningen skedde på de förskolor och skolor som ville 

och kunde delta i undersökningen. På förskolorna och skolorna vi besökte fick all personal 

möjlighet att delta i undersökningen, totalt besökte vi fem skolor. Målsättningen var att få 

med ungefär lika många respondenter från respektive yrkeskategori, det vill säga 1/3 från 

socialtjänsten, 1/3 från BUP och 1/3 från förskola/skola. Resultatet blev dock ett annat och 

presenteras nedan i tabell och diagram. 

 

  Antal Procent 

 Förskola 11 12,2 

  Skola 17 18,9 

  Socialtjänst 42 46,7 

  BUP 20 22,2 

  Total 90 100,0 

BUP

Socialtjänst

Skola

Förskola

Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 

Socilatjänst, BUP

6.2 Bortfall 

Av totalt 133 utlämnade enkäter besvarades 90 vilka utgör underlag för resultatet, bortfallet är 

därmed 32 procent. Inom socialtjänstens verksamhetsgrenar för barn och unga, arbetar 65 

personer och inom BUP 40 personer. Vi har inga siffror på hur många som arbetar inom 

förskola och skola inom den aktuella kommunen. Bortfallet i undersökningen är uteslutande 
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osystematiskt då vi hade för avsikt att så många som möjligt skulle delta i undersökningen på 

de verksamheter vi besökte och det bortfall som finns beror på anledningar vi inte kunnat 

styra över. Således ska bortfallet ha lite eller ingen påverkan på resultatet.  

6.3 Utformandet av enkäten 

Utformandet av enkäten utgick från syftet med tillhörande frågeställningar. Det är viktigt att 

från början samt genom hela processen i utformandet av enkäten ta hänsyn till validitet, 

reliabilitet samt möjligheten till kodning i statistikprogrammet SPSS. För att undvika 

validitetsproblem är det viktigt att ställa rätt frågor, och för att öka reliabiliteten ställdes även 

flera inom samma område, exempelvis upplevelsen av tillfredställande utbildning och 

upplevelsen av tillfredställande kunskaper kring sekretesslagen. Omfattande revideringar och 

tester av enkäten krävdes innan den slutgiltiga enkäten var klar. Den slutgiltiga enkäten består 

av 24 kvantifierbara frågor samt en fråga med ett helt öppet svarsalternativ. De kvantifierbara 

frågorna kunde besvaras utifrån fem svarsalternativ och avspeglar respondenternas 

uppfattning utifrån ett attitydformulär. Frågorna är ställda så att samtliga respondenter kan 

besvara dem oavsett vilken yrkeskategori de tillhör. Enkäten inleds med ett stycke där vi 

förklarar undersökningens syfte samt ger anvisningar om hur enkäten ska fyllas i. En aspekt 

att ta hänsyn till i utformandet av enkäten var att inte göra den för omfattande eftersom vi 

befarade att detta kunde ha medfört att respondenterna avstått från att delta. De 25 frågorna 

enkäten består av tar ca 15 minuter att svara på.  

6.4 Validitet 

För att undersökningen ska ha hög validitet gäller att helt eller i så stor utsträckning som 

möjligt eliminera systematiska fel. Genom att skapa en enkät som på ett bra sätt speglar vår 

förförståelse och våra frågeställningar får vi svar på det som undersökningen syftar till. 

Eftersom det inte går att korrigera systematiska fel efter att man har samlat in data är det 

viktigt att på förhand förutse eventuella hinder och hitta sätt att utforma en metod där de inte 

blir ett problem. Vi är nöjda med vår enkät då den i sin helhet täcker upp stora delar av syftet 

och frågeställningarna vi vill ha svar på. Dock kan vi i efterhand se att en direkt fråga om 

huruvida respondenterna upplever sekretesslagen som svårtolkad saknas, frågan finns med i 

uppsatsens grundläggande frågeställning. I och för sig kan man utifrån resultatet av enkäten 

som helhet göra en tolkning kring frågan, men den finns inte med i enkätformuläret som en 

specifik fråga. Ett annat hot mot validiteten är den fråga 21 som fungerar som kontrollfråga 

över respondenternas kunskaper om sekretess. Det är visserligen en grundläggande och enkel 
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fråga om sekretess men är inte en kunskap av större relevans för respondenternas respektive 

verksamheter, det är inget de behöver veta för att göra sitt jobb. Annars kan sägas att det 

resultat enkäten gav erbjuder goda möjligheter att svara på och diskutera kring 

frågeställningarna.  

6.5 Reliabilitet 

Enkätens kvantifierbara variabler består av frågor där respondenten får svara på en 

attitydskala utifrån respondentens upplevelse kring frågan. Alla frågor (utom fråga 21) är 

uppbyggda på samma sätt med samma svarsalternativ, detta minska risken för att 

respondenterna ska missförstå frågor eller av misstag svara fel. Attityder är inte exakta, det 

finns utrymme för var och en av respondenterna att tolka attitydernas dignitet. Vidare behöver 

respondenternas tolkning av attityderna inte helt stämma överrens med vår tolkning. Enkäten 

innehåller, som nämnts tidigare, kontrollfrågor där respondenterna får svara på flera frågor 

om samma sak och man kan se hur väl svaren stämmer överrens, om de har god reliabilitet. 

Två av frågorna utmärkte sig speciellt genom att de hade högre internt bortfall än övriga 

frågor. Orsaken till detta skulle kunna vara att frågan var oklart formulerad. En annan 

tolkning kan vara att respondenterna inte hade kunskap nog för att svara på frågan. Vi 

bedömer att den senare förklaringen är mest sannolik med tanke på frågornas karaktär (se 

fråga 16 och 21 i bilaga 1 vilka bortfallet gäller). För att undvika att respondenterna skulle 

missuppfatta frågorna finns anvisningar om hur enkäten ska fyllas i samt att enkäten, som 

nämnts tidigare, provades ut vid flera tillfällen på en testgrupp.  

 

Efter bearbetning och kodning i statistikprogrammet SPSS (se bearbetning och kodning av 

materialet nedan) visar resultatet på hög signifikans. 90 enkätsvar är tillräckligt för att 

resultatet av variablerna ska vara signifikant, det vill säga att resultatet presenterat i uppsatsen 

är statistiskt säkerställt.   

6.6 Insamling av data 

Datainsamlingen skedde på två olika sätt. På de ställen där det var möjligt för personalen att 

samlas vid ett och samma tillfälle fylldes enkäten i under vår närvaro. På arbetsplatser där 

detta inte var möjligt, exempelvis på grund av schema, lämnades enkäten för att hämtas vid 

senare tillfälle då så många som möjligt hade fått tillfälle att fylla i den. På BUP, fyra av 

skolorna samt två av socialtjänstens verksamhetsgrenar var det inte praktiskt möjligt att vara 

på plats när respondenterna fyllde i enkäten. På grund av detta fanns det inte möjlighet att 
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kontrollera omständigheterna kring ifyllandet av enkäten. Det skulle exempelvis kunna vara 

så att några valt att fylla i den tillsammans och pratat sinsemellan och/eller tagit reda på fakta 

eller på annat sätt förberett sig inför ifyllandet av enkäten. Har så skett skadar det resultatets 

tillförlitlighet då det är ett hot mot validiteten.  

6.7 Generaliserbarhet 

Som nämnts tidigare skapar kvantitativ metod goda möjligheter för god generaliserbarhet. 

Faktorer som antal respondenter, urval, bortfall samt validitet och reliabilitet spelar in i hur 

generaliserbart resultatet är. Att väga om det material man har är representativ för mer än den 

grupp där undersökningen är gjord är att diskutera generaliserbarheten. Om man ser till de 

olika yrkeskategorierna så kan man säga att materialet från socialtjänsten har högt 

representativt värde då hela 42 av 65 (65 %) anställda deltog i undersökningen. Likaså 

gällande BUP där 20 av 40 anställda (50 %) deltog. Det är dock svårare att säga att materialet 

från förskola och skola är representativt då endast en liten del av kommunens alla anställda 

inom skola och förskola deltog i undersökningen. Förskola och skola är representerat med 28 

enkätsvar. Dock är det viktigt att komma ihåg att undersökningen gjorts i endast en kommun 

och med 90 respondenter varpå det kan vara klokt att inte generalisera resultatet till att gälla 

för hela kommunen. För att kunna göra en sådan generalisering krävs att flera liknande 

undersökningar görs. 

6.8 Bearbetning och kodning av materialet  

För att göra materialet tillgängligt för att sammanställas i ett resultat måste det bearbetas i ett 

statistikprogram. Genom kodning av enkätsvaren i statistikprogrammet SPSS görs materialet 

tillgängligt för analys i tabeller och grafer vilket synliggör resultatet. SPSS är exakt och tar 

inte hänsyn till eller kan kompensera för tidigare brister i utformandet av enkäten eller i 

insamlingen av data. Data i undersökningen måste vara kvantifierbar för att det ska vara 

möjligt att använda SPSS. Programmet utgår ifrån variabler, i det här fallet utgör frågorna i 

enkäten de olika variablerna. Varje svarsalternativ kodas om till en siffra, i detta fall 

1=”aldrig”, 2=”sällan” och så vidare. Sedan förs varje enkätsvar in som siffror i programmet 

vilket gör materialet tillgängligt för analys.  

6.9 Etiskt övervägande 

Eftersom frågorna i enkäten är avidentifierade i den meningen att de inte går att koppla till en 

identifierbar person krävde inte studien något större etiskt övervägande. Det viktigaste var att 
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frågorna skulle vara ställda så att respondenterna inte skulle känna sig kränkta, okunniga eller 

uppleva att enkäten på något sätt var vinklad till fördel för någon av yrkeskategorierna i 

undersökningen. Dessa kriterier är uppfyllda med möjligtvis ett undantag. Fråga 21 som 

fungerar som en kontrollfråga på respondenternas kunskapsläge om sekretess. Den benämns 

inte som kontrollfråga i enkäten och skulle kunna upplevas kränkande av respondenterna om 

de inte kan den. Med respekt för både respondenternas tidsbrist och många gånger ansträngda 

arbetssituation gjordes enkäten inte mer omfattande än nödvändigt. Om enkäten varit mer 

omfattande hade många kanske varit tveksamma till att delta. Eftersom ett stort antal av 

respondenterna verkade intresserade av resultatet blev inte känslan av att vara ”till besvär” 

särskilt påtaglig. Det har också varit viktigt att vara tydlig i informationen kring 

undersökningens syfte och att alla som deltagit förblir anonyma. När det gäller samtycke till 

enkäten har vi vänt oss till arbetsledare, chefer eller andra som känt att de kunnat ta på sig 

ansvaret för ett godkännande till undersökningen. Utifrån ovanstående överväganden 

föreligger inte något etiskt hinder för denna undersökning. 

7. Resultat 

Nedan följer ett urval av resultatet från enkätundersökningen som bäst återspeglar uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Innan diagram och tabeller presenteras den fråga från enkäten som 

resultatet syftar till. Till höger om diagrammen finns en tolkning för att tydliggöra resultatet 

på frågan. Under några av diagrammen finns även citat, det är ett urval av de kommentarer 

och motiveringar som respondenterna fick utrymme att ge efter att ha svarat på en del av 

enkätfrågorna. Det kan vara bra att ha bilaga 1 (enkäten) tillhands när ni tar del av resultatet. 

Varje fråga avslutas med en kort kommentar på resultatet som ska ses som diskussion, dock 

lämnas i detta kapitel utrymmer för vidare diskussion som presenteras i diskussionskapitlet. 

Om intresse finns för svarfrekvenserna på alla enkätfrågorna finns dessa presenterade i 

tabeller i Bilaga 3.  
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Fråga 7. Jag upplever att jag har tillfredsställande utbildning om sekretesslagen. 

AlltidOftaIblandSällan

Tillfredställande utbildning om sekretesslagen
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Ungefär 2/3 av respondenterna anser att de 
har god eller mycket god utbildning om 
sekretesslagen medan 1/3 anser att de har 
bristfällig eller dålig utbildning.   
 
Notera att inga respondenter upplever att de 
aldrig har tillfredställande utbildning. 

Kommentar: Notera att det är låg svarsfrekvens på sällan och ingen på aldrig. Resultatet 
visar på att respondenterna upplever sin utbildning kring sekretesslagen som hög. 
 

Fråga 8. Jag upplever att jag har goda kunskaper om sekretesslagen. 

AlltidOftaIblandSällan

Tillfredställande kunskaper om 
sekretesslagen
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Socialtjänst

Skola

Förskola

Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 

Socilatjänst, BUP

Chi² P= 0,034 

 
Här presenteras resultatet uppdelat på 
verksamhetsområde.  
Oberoende av verksamhetsområde visar 
resultatet att ungefär hälften av 
respondenterna anser att de ofta har 
tillfredställande kunskaper om sekretess-
lagen. Ungefär 1/3 anser att de har dåliga 
kunskaper om sekretesslagen. Resultatet 
visar på en tendens att personal inom 
socialtjänst och BUP uppskattar sina 
kunskaper något högre än personal inom 
förskola och skola.   
 
Notera att inga respondenter upplever att de 
aldrig har tillfredställande kunskaper. 

Kommentar: Resultatet i fråga om kunskap stämmer ganska väl överens med resultatet på 

den fråga som avser utbildning (se korstabell i bilaga 2), det går att se ett samband. Dock är 
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resultatet en aning splittrat beroende på verksamhetsområde. Att respondenter inom 

socialtjänst och BUP uppskattar sina kunskaper något högre än de inom förskola och skola 

kan bero på att de är bättre utbildade och har mer erfarenhet av att arbeta med sekretesslagen. 

 

Fråga 21. Försök att rangordna vilka (yrkesområden) Du anser har starkast respektive 
svagast sekretess från 1-4. För starkast sekretess sätter du en etta och för svagast en 
fyra. (Max antal möjliga fel är 4).  

Alla rätt1 fel2 fel3 felAlla fel

Rangordna svagast/starkast sekretess
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Förskola, Skola, 

Socilatjänst, BUP

Chi² P= 0,008 

 
Här presenteras resultatet utifrån de olika 
verksamhetsområdena. 
Frågan fungerar som en kontrollfråga på 
respondenternas uppfattning på kunskaper. 
1/5 av alla respondenter hade alla fel på 
frågan. Ungefär lika många hade alla rätt. 
Resterande 3/5 är i stort sätt representerade 
under svarsalternativen 2 fel och 3 fel.  

 
För att förtydliga föregående diagram 
presenteras här ett pajdiagram utan 
uppdelning i verksamhetsområden. Den 
gröna pajbiten representerar de 
respondenter som hade alla rätt (ca 1/5) på 
kontrollfrågan. Resterande respondenter 
hade minst ett fel eller hade helt undvikit att 
svara på frågan.  
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Kommentar: Resultatet visar på bristande kunskaper om grundläggande sekretessregler hos 

respondenterna. En överlägsen majoritet av de respondenter som svarat rätt på frågan är 

verksamma på BUP, bara en liten del av de verksamma på socialtjänsten svarade rätt och inga 

från förskolan och skolan. 

 

Fråga 15. Jag blir uppdaterad i ändringar och tillägg i sekretesslagen. 

AlltidOftaIblandSällanAldrig

Jag uppdateras i sekretesslagen
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2/5 av alla respondenter uppger att de 
sällan uppdateras om de sekretessregler 
som gäller medans 1/3 svarar ofta eller 
alltid.  

Kommentar: Det är ett problem att sällan har överlägset högst svarsfrekvens. 

Respondenterna i undersökningen borde alltid vara uppdaterade om vilka sekretessregler som 

gäller.  
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Fråga 13. Det kan uppstå sekretessrelaterade samarbetsproblem inom olika 
verksamheter/myndigheter som leder till att den enskilde individen blir lidande. 

OftaIblandSällanAldrig

Sekretessrelaterade samarbetsproblem inom 
verksamheten
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Hälften av respondenterna svarar sällan. 1/3 
svarar ibland.  
 
Resultatet skiljer sig inte nämnvärt i de olika 
verksamhetsområdena.  

Citat 1: ”Socialt arbete är ett motivationsarbete, det gäller även vid sekretessfrågor. Att inte prata över huvudet 

på och om folk är MYCKET viktigt” Socialtjänsten 

 

Citat 2: ”Ibland delges mer information än vad som är nödvändigt. Detta sker kanske omedvetet och fungerar 

som en ventil att dryfta ”svåra” ärenden.” Skola 

 

Citat 3: ”Vi är två förskolor i enheten, vi får inte ta reda på något om någon familj på den andra förskolan.” 

Förskola 

 

Kommentar: Resultatet visar på stora problem då bara ca 15 procent anser att det aldrig 

uppkommer sekretessrelaterade samarbetsproblem inom en verksamhet. Det första citatet är 

mycket bra, det är viktigt att förankra de kontakter man tar som professionell hos klienten.  

 

Utifrån citat 2 kan man se att det pratas för mycket i situationer man inte ska prata. Men det är 

viktigt att skilja på skvaller och att rådfråga, det är enkelt att rådfråga en kollega utan att bryta 

sekretess eller avslöja vilken klient ärendet rör. Som kommentar till citat 3 kan sägas att det är 

just det sekretessen är till för, att skydda individen och att uppgifter om denne inte kommer 

till obehörigs kännedom.  
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Fråga 14. Det kan uppstå sekretessrelaterade samarbetsproblem mellan olika 
verksamheter/myndigheter som leder till att den enskilde individen blir lidanden. 

OftaIblandSällanAldrig

Sekretessrelaterade samarbetsproblem 
mellan verksamheter
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Chi² P= 0,019 

Dryga hälften av alla respondenter svarar 
att sekretessen ibland skapar problem i 
samarbetet mellan olika verksamheter.  1/3 
svarar sällan. 
 
Här kan man se en tendens att personal 
inom socialtjänsten och BUP upplever det 
som ett något mer frekvent problem än 
personal inom skola och förskola.  

Citat 4: ”Om en myndighet tolkar familjesituationen på ett sätt och vi ser andra saker kan det vara ett problem 

om man inte får familjens tillstånd att prata och berätta vad vi ser.” Förskola 

 

Citat 5: ”Skolan kan väl ofta uppleva (antar jag) att vi inom socialtjänsten ”gömmer” oss bakom sekretess, trots 

att vi följer lagstiftningen.” Socialtjänsten 

 

Citat 6: ”I så fall handlar det om att vi gör ett dåligt jobb.” Socialtjänsten 

 

Citat 7: ”Då andra myndigheter/verksamheter inte har kunskap om socialtjänstens sekretess blir det ett 

problem.” Socialtjänsten 

 

Kommentar: Även här visar resultatet på stora problem liksom i resultatet som presenteras i 

föregående diagram. Man kan se en tendens att majoriteten av respondenterna på 

socialtjänsten upplever det som ett problem ibland. Detta är ett problem men kan förklaras 

med att socialtjänstens verksamhet går ut på att samverkan i högre grad än de andra 

verksamhetsområdena och stöter därför på sekretessrelaterade samarbetsproblem mer 

frekvent.  

 

Som kommentar på citat 4 så är man skyldig att anmäla till socialtjänsten om man känner oro 

för ett barn, annars om man inte med lagstöd kan bryta sekretessen ska man inget göra. Med 
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tanke på citat 6 är det viktigt att poängtera att det är inte bara socialtjänstens ansvar att se till 

att samverkan mellan olika verksamheter fungerar, ansvaret borde vara jämt fördelat på de 

olika verksamheterna som samverkar.  

 

Fråga 10. Sekretesslagen kan vara ett hinder mer än ett skydd för den enskilde 
individen. 

AlltidOftaIblandSällanAldrig
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Knappt hälften av respondenterna anser att 
sekretesslagen ibland kan vara ett hinder 
mer än ett skydd för den enskilde. Dryga 
1/3 anser att det sällan är så.  Mindre än 
1/10 anser att sekretessen aldrig är mer ett 
hinder än ett skydd. 
 
 

Citat 9: ”Med samtycke från den enskilde (som ofta är möjlig att få) går det att lösa sekretessfrågan långt fler 

gånger än vad man kan tro” Socialtjänsten 

 

Citat 10: ”Man har nog lätt att göra den till ett hinder om man inte har tillräckliga kunskaper kring den. Men 

visst kan det hända att den ändå försvårar arbetet kring ett barn.” Socialtjänsten 

 

Citat 11: ”Det kan vara så att vi inte får reda på viktig information om barnet och annat som är viktigt i hänsyn 

till barnets utveckling.” Förskola 

 

Citat 12: ”Det finns en tröghet i nuvarande system. En viss form av” revirpinkande” mellan olika instanser 

upplever jag.” Skola 

 

Kommentar: Ett tydligt och talande resultat då mindre än 1/10 svarar att sekretessen aldrig 

är mer ett hinder än ett skydd för den enskilde.   
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Citat 9 och 10 sammanfattar väl den problematik som finns i frågan, att det saknas kunskap 

om de annars enkla medlen som finns tillhanda för att undvika att sekretessen blir ett hinder.  

 

Fråga 17. Om jag känner mig osäker inför sekretessregler väljer jag att förhålla mig 
passiv i rädsla av att göra fel.  
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Svarskategorin sällan har fått högst 
svarsfrekvens med dryga 1/3 av svaren. 
Ibland och aldrig representeras med 
ungefär ¼ vardera. 
 
 

Citat 13: ”Jag tar reda på vad som gäller och handlar därefter” Socialtjänsten 

 

Citat 14: ”Om jag är osäker uttalar jag mig inte förrän jag tagit reda på vad som gäller eller så uttalar jag mig 

inte alls. Sekretessen får gå före informationsbehovet” Socialtjänsten 

 

Citat 15: ”Om jag inte är passiv begår jag ju tjänstefel” Socialtjänsten 

 

Kommentar: 3/4 (de som inte svarade aldrig) riskerar att stå handfallna när de inte är säkra 

på vilka sekretessregler som gäller.  

 

Det är många av respondenterna som kommenterar frågan på ett liknande sätt som citat 13. 

Det sättet att agera är att föredra i denna situation.  
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Fråga 18. Det händer att jag bryter mot sekretessen medvetet när den utgör ett hinder 
för att tillgodose klienten/elevens behov. 
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Knappt hälften uppger att de aldrig bryter 
mot sekretessen medvetet. Den andra 
hälften uppger att det händer att de gör det i 
de fall den utgör ett hinder för att tillgodose 
individens behov.  
 
 

Citat 16: ”När det gäller ensamma barn som är LVU:ade (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 

och man vill underlätta kontakten mellan dem och viktiga nära och anhöriga till barnet.” Socialtjänsten 

 

Citat 17: ”Annars kan jag ej gå vidare i mitt ärende.” Socialtjänsten 

 

Citat 18: ”Kanske inte direkt bryter mot den, men man har väl snuddat vid gränsen ett antal gånger.” 

Socialtjänsten 

 

Citat 19: ”Det har faktiskt hänt någon gång, jag utgick från barnets bästa. Barn kan ju inte berätta själva om de 

är småbarn.” Socialtjänsten 

 

Kommentar: Över hälften av populationen medger att det händer att de medvetet bryter mot 

sekretessen. Så ska det naturligtvis inte gå till och det visar på ytterligare ett problemområde 

kring sekretess. I många av de fall där professionella medvetet bryter mot sekretessen finns 

kanske sätt att med stöd av lagen handla likadant. Istället bryter man mot lagen i tron om att 

inget annat alternativ finns med motivet att man gör det som är bäst för klienten och får också 

leva med samvetskvalet att man har brutit mot lagen.  

 

Som kommentar till citat 16 kan sägas att ett LVU-beslut är offentligt, sekretess gäller alltså 

inte en sådan uppgift. Den motivering som ges i citat 17 är viktig att belysa. Om man mot 
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förmodan inte hittar ett sätt att bryta sekretessen med stöd av lagen ska man heller inte bryta 

sekretessen, det vore ett lagbrott. Kan man inte gå vidare i ärendet på grund av sekretessen 

måste man respektera det. Dock kan man, om man anser det nödvändigt, med stöd av lagen 

röja uppgift för att fullgöra den egna verksamheten.   

 

Fråga 19. När man professionellt arbetar med barn och gör en anmälan till 
socialtjänsten är det viktigt med en återkoppling tillbaka till anmälaren från 
socialtjänsten. 
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Dryga hälften av respondenterna anser att 
det alltid är viktigt med återkoppling till 
anmälaren. Knappt 1/3 svarar ofta. Ingen 
tycker det att det aldrig är viktigt. 
 
Resultatet visar också på en tendens att 
samtliga respondenter tycker att det är 
viktigt med återkoppling oberoende av 
verksamhetsområde (se korstabell i bilaga 
2).  

Citat 20: ”Viktigt – men av erfarenhet vet jag att det inte så ofta fungerar så.” Socialtjänsten 

  

Citat 21: ”Man oroar sig och det tar massor med energi. En återkoppling skulle det alltid vara.” Förskola 

 

Citat 22: ”En stor brist från socialtjänsten” BUP 

 

Citat 23: ”Får anmälaren aldrig gensvar på sina anmälningar riskerar man att de slutar anmäla eftersom de 

kanske tror att socialtjänsten inte gör någonting. Däremot behöver man inte berätta detaljer eller exakt vad man 

gör”. BUP 

 

Kommentar: Resultatet visar på att det upplevs som viktigt med återkoppling från 

socialtjänsten till anmälaren vid en anmälan om oro för barn. Ändå är det ett problem.  
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I citat 23 har respondenten en viktig poäng, som går att återkoppla till det Olsson skriver. Om 

man inte får återkoppling kring den anmälan man gjort får man lätt känslan av att inget händer 

i ärendet och att man blir ignorerad varpå risken för att inte göra anmälningar i framtiden 

ökar. Det bör poängteras att det finns en lag som ska förhindra just detta, enligt SoL 14:1 

andra stycket är man skyldig att anmäla till socialnämnden om orolig för ett barn. Detta 

oavsett känslan av att det är lönlöst. Görs ingen anmälan är det tjänstefel och lagbrott. 

 

20. Det skapar samarbetsproblem att olika professioner och verksamheter har olika 
stark sekretess. 
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¾ av respondenterna anser att det 
förhållandet att olika verksamheter har 
olika sekretess till viss del bidrar till 
samarbetsproblem. 
 
 

Kommentar: Samarbetsproblem beroende på att olika verksamheter har olika typer av 

sekretess borde inte vara ett problem. Det finns en anledning till att olika verksamheter har 

olika sekretess då man anpassar graden av sekretess till den typ av verksamhet som bedrivs. 

Bristande kunskap och dålig förståelse för andra verksamheters sekretessregler kan vara en 

bidragande orsak till resultatet på fråga 20. Att olika verksamheter har samma sekretess 

behöver heller inte vara en lösning på problemet. Exempelvis tar Staffan Olsson upp att 

återkoppling till anmälaren i förskolan vid en orosanmälan om barn inte fungerade bättre före 

1998 då socialtjänst och förskola tillhörde samma nämnd och då sekretess inte gällde dem 

emellan. 
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25. Hur anser du att reglerna kring sekretess kan förbättras? 

Endast ett fåtal respondenter valde att kommentera denna avslutande öppna fråga. Ett förlag 

som återkom hos respondenterna var att det skulle underlätta om olika verksamheter hade 

samma typ av sekretess, sekretess av samma styrka.  

7.1 Resultatsammanfattning 

Respondenterna i undersökningen skattar både sina kunskaper och sin utbildning om 

sekretesslagen som höga. Respondenter verksamma inom socialtjänsten och BUP skattar sina 

kunskaper något högre än de inom förskola och skola. Dock visar kontrollfrågan om 

respondenternas kunskaper på vissa kunskapsbrister om sekretesslagen, bara 1/5 svarade helt 

rätt på frågan varav en överlägsen majoritet är verksam på BUP. Få inom socialtjänsten och 

inga inom förskola och skola svarade helt rätt på kontrollfrågan. Vidare visar resultatet på att 

respondenterna sällan blir uppdaterade i ändringar och justeringar i lagen.  

 

Resultatet visar på sekretessrelaterade samarbetsproblem både inom och mellan verksamheter. 

Några av respondenternas kommentarer visar även på viss problematik med att det pratas när 

man inte får i samarbetet inom en verksamhet. Respondenter verksamma inom socialtjänsten 

upplever sekretessrelaterade samarbetsproblem mellan verksamheter som ett mer frekvent 

problem än respondenter inom de övriga verksamhetsområdena. Resultatet visar också på att 

sekretesslagen kan vara mer ett hinder än ett skydd för den enskilde individen då bara 1/10 av 

respondenterna anser att den aldrig är det.  

 

Passivitet när man känner sig osäker om vilka sekretessregler som gäller förekommer. Dryga 

hälften av respondenterna medger att det händer att de bryter mot sekretessen när den utgör ett 

hinder för att tillgodose klientens behov. Det är viktigt med återkoppling till anmälaren vid en 

orosanmälan om barn men respondenters kommentarer tyder på att det inte alltid fungerar 

tillfredställande. ¾ av respondenterna anser i någon mån att det är ett problem att olika 

verksamheter har olika stark sekretess.  

 

Enkäten i sin helhet tyder på en utbredd okunskap om sekretesslagen vilket leder till 

tankefällor och misstolkningar om de sekretessregler som gäller vilka går att urskilja i det 

material resultatet utgör.  
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8. Diskussion 

Till en början vill vi poängtera att vi, efter omfattande studier i ämnet, fortfarande känner oss 

osäkra inför sekretesslagen. Det är därför inte konstigt att den presenterade problematiken 

existerar.  

 

Resultatet av studien, tidigare forskning och litteratur kring området visar att lagen uppfattas 

som mycket omfattande och svårtolkad för att helt fungera som den är tänkt. Resultatet av vår 

undersökning visar på att respondenterna oavsett verksamhetsområde anser att de har god 

utbildning och goda kunskaper om sekretesslagen. Vår kontrollfråga där respondenterna 

skulle rangordna verksamheter efter sekretess påvisar dock brister i kunskapsläget. Bara 1/5 

av respondenterna svarade helt rätt på frågan samtidigt som över hälften tyckte sig ha goda 

kunskaper om sekretesslagen. Respondenterna är alltså till viss del omedvetna om sina 

bristande kunskaper. Är man omedveten om brister och problem kan man inte göra något åt 

dem. Dock har kontrollfrågan låg relevans för de olika verksamheterna och dess relevans kan 

förstås ifrågasättas. Att respondenterna inte alltid är uppdaterade om de ändringar och tillägg 

som sker i lagen är ett problem. Uppdateringar i lagen görs för att den ska fungera bättre, för 

att förhindra att problem uppstår. Om man inte känner till dessa ändringar stöter man på 

samma problem som ändringarna syftat till att förhindra. Vem bär då ansvar för dessa 

kunskapsbrister och vem är ansvarig för att de anställda inom dessa verksamheter håller sig 

uppdaterad kring ändringarna? En reflektion är att respondenternas bristande kunskaper kan 

bero på brister i utbildningen. Oavsätt om man utbildar sig till socionom, lärare, psykolog 

eller sjuksköterska kommer man att arbeta utifrån sekretesslagen varpå det är viktigt med 

goda kunskaper kring den. Vi anser också att det är både en ledningsfråga och en fråga för 

socialstyrelsen att personalen är uppdaterad i lagändringarna samtidigt som det också borde 

finnas ett personligt ansvar hos den anställde. 

 

Något som vi reagerade på var att lagen inte alltid följs och då med syfte på BUP:s hemsida 

(se Problemformulering). Man ska anpassa sin verksamhet efter sekretesslagen, inte skapa 

sina egna sekretessregler. Även BUP är skyldig att anmäla till socialnämnden vid oro och 

misstanke om att ett barn far illa och genom att inte informera om detta på hemsidan 

vilseleder de klienten. Man kan tolka detta som att de inte ser och/eller värderar andra 

verksamheters möjligheter till att hjälpa barn som misstänks fara illa eller är i riskzonen. Det 

kan också vara så att BUP är rädda för att skada klientkontakten. De gånger de väljer att inte 
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göra en anmälan, trots oro, kan man tolka det som att BUP värderar klientkontakten högre än 

lagstiftningen. 

 

Samarbete handlar mycket om kommunikation. Enligt kommunikationsteorin är respons från 

mottagaren av information viktig för att ge sändaren en chans att tolka hur mottagaren 

uppfattar informationen. Om kommunikationen brister någonstans på vägen till mottagaren 

eller tillbaka till sändaren uppstår problem. Sekretesshinder skulle kunna skapa dessa problem 

i kommunikationen. Om man på grund av sekretesshinder inte kan delge all information som 

mottagaren ser som nödvändig riskerar mottagaren att reagera negativt då informationen 

upplevs bristfällig. Likaså om mottagaren på grund av sekretess inte kan återkoppla till 

sändaren riskerar sändaren att reagera negativt. Ett bra exempel på detta och ett 

återkommande problem är återkoppling till anmälaren vid orosanmälan om barn. Anmälaren 

kommunicerar till socialtjänsten och förväntar sig en respons. Om anmälaren inte får någon 

respons riskerar han/hon att tolka det negativt. Anmälaren kan känna sig ignorerad och 

maktlös. Mottagaren, socialtjänsten, bedömer att man inte kan ge respons, återkoppla, med 

hänvisning till sekretessregler. Den här bristen påverkar kommunikationen i en negativ 

riktning. Sekretessen behöver dock inte vara ett hinder för en respons från socialtjänsten i det 

här fallet eftersom man kan återkoppla till anmälaren utan att röja sekretessbelagd 

information. Sekretess betyder inte att man inte får prata. Ytterligare exempel på när 

sekretessen utgör ett hinder för kommunikation presenteras i den undersökning som gjordes i 

Stockholm om samverkan i skolan, som omnämns i kapitel 5.3, och gav resultatet att 

sekretessen mellan elevvårdande team och lärare påverkade kommunikationen mellan dem 

negativt.  

 

Med begreppet in- och utgrupp går det att diskutera kring de olika verksamheternas syn på 

varandra. Enligt begreppet är ”vi-känslan” ofta stark vilket stigmatiserar alla andra som inte är 

”vi”. Detta skapar utrymme för en oförståelse för andra verksamheters agerande och 

förutsättningar. Citat 12; ”Det finns en tröghet i nuvarande system. En viss form av” revirpinkande” mellan 

olika instanser upplever jag.” Detta citat är ett exempel på känslan av in- och utgrupper. För att 

stärka sin egen självkänsla är det inte ovanligt att man ser ner på andra grupper och 

verksamheter samt underskattar deras kompetens och kunskap. Detta kan leda till problem när 

olika verksamheter ska samverka. Exempel på detta som blev tydliga i undersökningen är hur 

skolan tycker att det är lönlöst att anmäla till socialtjänsten vid oro för ett barn då inget ändå 

händer, eller hur socialtjänsten känner att det saknas förståelse och kunskap för deras 
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förutsättningar och arbetssätt inom skolan. Den kvantitativa studien om samverkan mellan 

socialtjänst och skola som nämns i kapitel 5.3 belyser detta problem väl. Resultatet visar 

bland annat att man från skolan efterfrågar mer kommunikation och feedback medan personal 

inom socialtjänsten uppfattar skolans krav och förväntningar på samverkan som orealistiska. 

Resultatet av vår studie visar också på problem med samverkan både inom och mellan 

verksamheter samt att sekretessen kan vara mer ett hinder än ett skydd för klienten samt att 

kunskapen om sekretesslagen är bristande bland respondenterna. Det ligger nära tillhands att 

göra reflektionen att om respondenterna hade större kunskap om sekretessregler skulle det 

innebära mindre samverkansproblem.  Sekretesslagen skulle i mindre omfattning bli ett hinder 

i det vardagliga arbetet med klienter och istället mer det skydd för den enskilde individen som 

är lagens utgångspunkt.  

 

Anställda inom de verksamhetsområden vi har undersökt visar på detta genom osäkerhet, att 

de missuppfattar och misstolkar lagen. Då lagen omfattar många olika yrken och 

verksamheter måste den vara anpassad för de förutsättningar dessa verksamheter har. Dock 

står det klart att lagen kunde vara tydligare och inte lämna utrymme för tolkning i den 

utsträckning den gör idag. Respondenterna i vår undersökning gavs möjlighet att i enkäten 

föreslå hur lagen skulle kunna ändras för att underlätta samarbete inom och mellan 

verksamheter. Det mest frekventa svaret var att det skulle underlätta om olika verksamheter 

hade samma sekretess. Detta förslag är enligt vår mening irrelevant då det inte förändrar något 

i att verksamheterna fortfarande har sekretess gentemot varandra. Hade förslaget istället varit 

att verksamheter med tyngre sekretess fick lättare, exempelvis om socialtjänsten och 

skolhälsovården fick samma sekretess som övriga skolan så skulle det möjligtvis vara till 

gagn för samverkan mellan verksamheter. Dock behöver mindre sekretess inte betyda bättre 

samarbete, detta med hänvisning till att återkoppling till anmälaren vid en orosanmälan om 

barn innan 1998, då det fanns mindre sekretesshinder, ändå inte fungerade bättre än den gör 

idag. Samarbetsproblem uppstår uppenbarligen inte enbart från sekretesslagstiftningen.  

 

Att sekretesslagen kan vara mer ett hinder än ett skydd är uppenbart utifrån resultatet. Det ska 

den naturligtvis inte vara och vad beror det på? Citat 10; ”Man har nog lätt att göra den till ett hinder 

om man inte har tillräckliga kunskaper kring den. Men visst kan det hända att den ändå försvårar arbetet kring 

ett barn.”  Detta är en väl sammanfattande kommentar som stämmer väl överrens med vårt 

resultat då det visar på bristande kunskap om sekretesslagen hos respondenterna likväl som att 

de upplever att sekretessen kan utgöra ett hinder för individen/klienten. Citat 9; ”Med samtycke 
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från den enskilde (som ofta är möjlig att få) går det att lösa sekretessfrågan långt fler gånger än vad man kan 

tro” är en bra kommentar och belyser att de regler som finns att kringgå sekretessen inte är 

komplicerade. Detta kräver förstås att man är medveten om dessa enkla medel. Staffan Olsson 

säger i en telefonintervju att verksamma inom de för uppsatsen aktuella verksamheterna ofta 

inte ens överväger eller är medvetna om andra sätt att kringgå dessa hinder med stöd av lagen 

än just samtycke. Alla möjligheter att med stöd av lagen bryta sekretessen precenteras i 

kapitel 2.1.2 under rubriken undantag i sekretessen. De regler som är mest relevanta när 

sekretessen utgör ett hinder är, förutom samtycke, möjligheten att göra en menprövning, om 

klienten eller närstående inte lider men av att uppgift rörande denne röjs får man bryta 

sekretessen, och att man får röja uppgift om man ser det som nödvändigt för att tillgodose den 

egna verksamheten. Dessa enkla medel att hantera sekretessen är viktiga att belysa med tanke 

på resultatet att dryga hälften medger att det händer att de bryter sekretessen medvetet när den 

utgör ett hinder för att tillgodose klientens behov. Vi tror, med tanke på den utbredda 

okunskapen hos respondenterna, att de i många fall bryter sekretessen i tron att de gör det utan 

stöd av lagen. Kan man inte bryta sekretessen med stöd av lagen, vilket inte borde vara något 

problem i de flesta fall, ska man heller inte bryta den. Det är sekretesslagens funktion; att 

skydda individen genom förbud att röja uppgift.  

 

Eftersom begreppet lida men kan bygga på en subjektiv upplevelse hos någon annan blir det 

svårt att göra en bedömning om vad som kan vara kränkande eller till skada för någon annan. 

Alla människor är olika och har olika stark integritet vilket medför att det som kan vara 

acceptabelt för en person inte nödvändigtvis behöver vara det för någon annan. Detta kan vara 

en anledning till att man väljer att inte använda sig av detta undantag för att kunna kringgå 

sekretessen.  

 

Resultatet visar på att respondenterna anser att det är väldigt viktigt med återkoppling till 

anmälaren från socialtjänsten vid en orosanmälan om barn som far illa. Det verkar finnas en 

allmänt vedertagen uppfattning om att socialtjänsten står helt ensamma i ansvaret att 

återkoppla till anmälaren. Vi anser det dock viktigt att belysa att en ensam part i ett samarbete 

inte kan bära hela ansvaret för samarbetet, i det här fallet socialtjänsten. Enligt den 

undersökning som nämns in kapitel 5.3 krävs inte enbart ett stort engagemang hos 

samordnaren vid samverkan utan av alla inblandade aktörer, samt ett gemensamt mål och bra 

kommunikation mellan alla aktörer. Poängen är att det inte finns något som hindrar den ena 

parten att kommunicera med den andra, sekretessen kan bara begränsa innehållet i 
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kommunikationen. I de fall anmälaren inte känner sig nöjd med samarbetet med socialtjänsten 

är det enkelt att själv ta initiativ till kontakt. Vidare vill vi poängtera att det inte finns något 

som hindrar anmälaren att återanmäla eller uppdatera en anmälan vid fortsatt oro. Man kan 

inte lägga allt ansvar hos socialtjänsten när en anmälan är gjord, det bästa vore om man 

hjälptes åt kring det barn ärendet gäller. Ett delat ansvar för samverkan och kommunikation 

skulle kanske förbättra utsikten för problemet med återkoppling till anmälaren vid 

orosanmälan om barn samt övrig sekretessrelaterad samarbetsproblematik. 

 

Resultatet av undersökningen som helhet tyder på kunskapsluckor om sekretesslagen bland 

respondenterna. Beroende på vilken verksamhet man jobbar i och vilken erfarenhet och 

utbildning man har skiljer sig kunskaperna åt. Inte bara kunskapsbrister om sekretessens 

förutsättningar och möjligheter inom den egna verksamheten verkar vara ett problem, under 

samverkan är det ett problem när man inte är medveten om den sekretess verksamheten man 

samverkar med faller under, vilka förutsättningar sekretessen utgör för dem.  

 

Citat 19 i resultatkapitlet tar upp en viktig tanke och syftar som kommentar till varför just den 

här respondenten medvetet brutit mot sekretesslagen; ”Det har faktiskt hänt någon gång, jag utgick 

från barnets bästa. Barn kan ju inte berätta själva om de är småbarn.”  Man har brutit sekretessen utifrån 

bedömningen att det är bäst för barnet. Man ska inte glömma att de som är verksamma inom 

dessa yrkeskategorier arbetar för barn, för barns rättigheter och skydd, gentemot 

vårdnadshavare och samhället. 

 

Tillslut vill vi tipsa om ämnen som vi efter att ha gjort den här undersökningen anser vara 

relevanta för framtida uppsatsskrivare. Vi anser det intressant att undersöka vidare hur väl 

verksamma som lyder under sekretesslagen är utbildade i lagen. Hur väl innefattar olika 

utbildningar, exempelvis lärarutbildningar, läkarutbildningar och inte minst 

socionomutbildningar, utbildning om sekretesslagen? Vidare kan man göra en djupare 

undersökning på problemen kring återkoppling till anmälaren vid en orosanmälan om barn. 

Eftersom begreppet ”lida men” både är otydligt och lämnar stort utrymme för egen tolkning 

blir det undantag i sekretessen där man får bryta sekretessen om individen, eller henne/honom 

närstående, inte lider men av att uppgift röjs. Det vore intressant att se de verksammas syn på 

begreppet ”lida men” och hur de tolkar och använder undantaget i sekretessen. Också mer 

allmänt kring barns rättigheter och hur socialt arbete utgår från barns behov gentemot 
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vårdnadshavarens. Hur väl stämmer vårt socialförsäkringssystem överens med FN:s 

barnkonvention?  
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Bilaga 1: Enkät 

Information till respondenten 

Detta är en enkätundersökning gällande sekretess i syfte att kartlägga dess roll när det gäller 

samarbete inom och mellan olika verksamheter/myndigheter. Vidare ifall sekretess påverkar 

hur den enskilde individens behov blir tillgodosedd. Fokus ligger på barn och ungdomar upp 

till 15 år inom verksamhetsområden förskola, skola, socialtjänst och BUP (barn och 

ungdomspsykiatrin) i en mellanstor svensk stad. Alla som deltar i enkäten förblir anonyma. Vi 

vill på förhand tacka för att Du deltar i denna enkätundersökning som blir underlaget till vår 

C-uppsats i ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund. 

 

Svara med ett kryss eller siffra.  

 

1. Ålder: _____ 

 

2. Jag är: Man □  Kvinna □ 

 

3. Jag arbetar på: 

 

Förskola □ Skola □ Socialtjänsten □ BUP □ 

 

4. Utbildningsnivå: 

 

Grundskola □ Gymnasial □ Högskola/Universitet □  

 

5. Profession: 

 

Barnskötare □  Förskolelärare □ Lärare/pedagog □ Socionom □  

 

Psykolog □ Annan □ :____________ Ingen □ 

 

6. År inom yrket: _____ 
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Kryssa i vilken mån du instämmer i påståendet med ett svarsalternativ . Det finns utrymme att 

vidareutveckla och motivera dina svar vid några av frågorna, det är något vi skulle uppskatta 

att du gör.   

 

7. Jag upplever att jag har tillfredsställande utbildning om sekretesslagen. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

8. Jag upplever att jag har goda kunskaper om sekretesslagen.  

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

9. Jag upplever att vi på arbetsplatsen som helhet har goda kunskaper om 

sekretesslagen. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

10. Sekretesslagen kan vara ett hinder mer än ett skydd för den enskilde individen 

(eleven/klienten). 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Samarbetet inom min arbetsplats/verksamhet är tillfredsställande för att tillgodose 

den enskilde individens behov när sekretess gör sig gällande. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 
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12. Min arbetsplats samarbete med andra instanser/myndigheter är tillfredsställande 

för att tillgodose den enskilde individens behov när sekretess gör sig gällande. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

13. Det kan uppstå sekretessrelaterade samarbetsproblem inom olika 

verksamheter/myndigheter som leder till att den enskilde individen blir lidande. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Det kan uppstå sekretessrelaterade samarbetsproblem mellan olika 

verksamheter/myndigheter som leder till att den enskilde individen blir lidanden.  

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Jag blir uppdaterad i ändringar och tillägg i sekretesslagen. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 
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16. Jag tycker de undantag som finns när man får frångå sekretessen är tillräckliga. 

 

Ja  □          Nej  □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Om jag känner mig osäker inför sekretessregler väljer jag att förhålla mig passiv i 

rädsla av att göra fel.  

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Det händer att jag bryter mot sekretessen medvetet när den utgör ett hinder för att 

tillgodose klienten/elevens behov. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19. När man professionellt arbetar med barn och gör en anmälan till socialtjänsten är 

det viktigt med en återkoppling tillbaka till anmälaren från socialtjänsten. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

Motivera/utveckla:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Det skapar samarbetsproblem att olika professioner och verksamheter har olika 

stark sekretess. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

21. Försök att rangordna vilka Du anser har starkast respektive svagast sekretess,  

från 1-4. För starkast sekretess sätter du en etta och för svagast en fyra. 

 

Polismyndigheten, Försäkringskassan och skolans elevvård _______ 

 

Familjerådgivningen________ 

 

Socialtjänsten, Hälso- och sjukvården och skolhälsovården________ 

 

Skolpsykolog och skolkurator ________ 
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De som omfattas av sekretesslagen och röjer hemlig uppgift eller olovligen utnyttjar sådan 

uppgift kan dömas för brott mot tystnadsplikten (20kap. 3 § Brottsbalken – BrB). Straffet kan 

då bli böter eller fängelse upp till ett år. 

 

22. Det händer att jag känner en oro för att dömas till brott mot tystnadsplikten för att 

jag misstolkat sekretesslagen. 

  

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

23. Det händer att jag känner en oro för att bli granskad av media för att jag misstolkat 

sekretesslagen. 

 

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

24. Jag upplever att andra instanser/myndigheter allt för ofta hänvisar till 

sekretesslagen och därmed försvårar mitt arbete kring individen. 

  

Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta□  Alltid □ 

 

25. Hur anser du att reglerna kring sekretess kan förbättras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för ditt deltagande i enkäten och ditt bidrag till vår C-uppsats!! 

 

Malin Lilliesköld & Anders Magnestrand  
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Bilaga 2: Korstabeller 

Tillfredställande kunskaper om SekrL  
Yrkesområde: Förskola, 
Skola, Socilatjänst, BUP Mean 

Förskola 4,09 

Skola 3,29 

Socialtjänst 3,83 

BUP 3,90 

Total 3,78 

 
Tillfredställande utbildning om SekrL * Tillfredställande kunskaper om SekrL Crosstabulation 

  

Tillfredställande kunskaper om SekrL 

Total Sällan Ibland Ofta Alltid 

Tillfredställande 
utbildning om 
SekrL 

Sällan Count 2 2 1 1 6 

% within Tillfredställande 
kunskaper om SekrL 100,0% 7,1% 2,1% 8,3% 6,7% 

Ibland Count 0 23 3 0 26 

% within Tillfredställande 
kunskaper om SekrL ,0% 82,1% 6,3% ,0% 28,9% 

Ofta Count 0 2 40 1 43 

% within Tillfredställande 
kunskaper om SekrL ,0% 7,1% 83,3% 8,3% 47,8% 

Alltid Count 0 1 4 10 15 

% within Tillfredställande 
kunskaper om SekrL ,0% 3,6% 8,3% 83,3% 16,7% 

Total Count 2 28 48 12 90 

% within Tillfredställande 
kunskaper om SekrL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests (tillhörande korstabuleringen ovan) 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 132,208(a) 9 ,000 

Likelihood Ratio 105,084 9 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

47,031 1 ,000 

N of Valid Cases 
90     

a  10 cells (62,5%) have expected count less than 5.  
    The minimum expected count is ,13. 
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Viktigt med återkoppling från Soc * Yrkesområde: Förskola, Skola, Socilatjänst, BUP Crosstabulation 

  

Yrkesområde: Förskola, Skola, Socilatjänst, BUP 

Total Förskola Skola Socialtjänst BUP 

Viktigt med 
återkoppling 
från Soc 

Sällan Count 0 0 1 0 1 

% within Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 
Socilatjänst, BUP 

,0% ,0% 2,4% ,0% 1,1% 

Ibland Count 2 0 8 0 10 

% within Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 
Socilatjänst, BUP 

18,2% ,0% 19,5% ,0% 11,2% 

Ofta Count 0 6 13 8 27 

% within Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 
Socilatjänst, BUP 

,0% 35,3% 31,7% 40,0% 30,3% 

Alltid Count 9 11 19 12 51 

% within Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 
Socilatjänst, BUP 

81,8% 64,7% 46,3% 60,0% 57,3% 

Total Count 11 17 41 20 89 

% within Yrkesområde: 
Förskola, Skola, 
Socilatjänst, BUP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,617(a) 9 ,102 

Likelihood Ratio 21,814 9 ,009 
Linear-by-Linear 
Association 

,522 1 ,470 

N of Valid Cases 
89     

a  9 cells (56,3%) have expected count less than 5.  
    The minimum expected count is ,12. 
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Bilaga 3: Svarsfrekvenser på samtliga enkätfrågor 

Fråga 3: Yrkesområde: Förskola, Skola, Socilatjänst, BUP 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Förskola 11 12,2 12,2 12,2 

Skola 17 18,9 18,9 31,1 

Socialtjänst 42 46,7 46,7 77,8 

BUP 20 22,2 22,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 1: Ålder vid undersökning 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25 1 1,1 1,1 1,1 

26 3 3,3 3,3 4,4 

28 2 2,2 2,2 6,7 

29 2 2,2 2,2 8,9 

32 2 2,2 2,2 11,1 

33 5 5,6 5,6 16,7 

34 3 3,3 3,3 20,0 

35 2 2,2 2,2 22,2 

36 2 2,2 2,2 24,4 

37 2 2,2 2,2 26,7 

38 4 4,4 4,4 31,1 

39 4 4,4 4,4 35,6 

40 4 4,4 4,4 40,0 

41 3 3,3 3,3 43,3 

42 2 2,2 2,2 45,6 

43 2 2,2 2,2 47,8 

44 3 3,3 3,3 51,1 

45 3 3,3 3,3 54,4 

47 3 3,3 3,3 57,8 

48 2 2,2 2,2 60,0 

49 2 2,2 2,2 62,2 

50 4 4,4 4,4 66,7 

51 3 3,3 3,3 70,0 

52 5 5,6 5,6 75,6 

53 2 2,2 2,2 77,8 

54 3 3,3 3,3 81,1 

56 2 2,2 2,2 83,3 

57 1 1,1 1,1 84,4 

58 2 2,2 2,2 86,7 

59 5 5,6 5,6 92,2 
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60 2 2,2 2,2 94,4 

62 3 3,3 3,3 97,8 

63 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 2: Kön 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid man 17 18,9 18,9 18,9 

kvinna 73 81,1 81,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 4: Utbildningsnivå: Grundskola, Gymnasial, Högskola/Universitet 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Grundskola 4 4,4 4,5 4,5 

Gymnasial 6 6,7 6,7 11,2 

Högskola/Universitet 79 87,8 88,8 100,0 

Total 89 98,9 100,0   

Missing 9 1 1,1     

Total 90 100,0     

  

Fråga 5: Profession: Barnskötare, Förskolelärare, Lärare/Pedagog, Socionom, Psykolog, Annan, Ingen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Barnskötare 4 4,4 4,4 4,4 

Förskolelärare 9 10,0 10,0 14,4 

Lärare/Pedagog 17 18,9 18,9 33,3 

Socionom 43 47,8 47,8 81,1 

Psykolog 4 4,4 4,4 85,6 

Annan 13 14,4 14,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 6: År inom yrket 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 4,4 4,5 4,5 

2 5 5,6 5,7 10,2 

3 1 1,1 1,1 11,4 

4 7 7,8 8,0 19,3 

5 3 3,3 3,4 22,7 

6 2 2,2 2,3 25,0 

7 2 2,2 2,3 27,3 



 56

8 5 5,6 5,7 33,0 

9 1 1,1 1,1 34,1 

10 2 2,2 2,3 36,4 

11 5 5,6 5,7 42,0 

12 2 2,2 2,3 44,3 

13 2 2,2 2,3 46,6 

14 2 2,2 2,3 48,9 

15 2 2,2 2,3 51,1 

17 1 1,1 1,1 52,3 

18 1 1,1 1,1 53,4 

19 1 1,1 1,1 54,5 

20 4 4,4 4,5 59,1 

21 7 7,8 8,0 67,0 

22 2 2,2 2,3 69,3 

23 2 2,2 2,3 71,6 

24 2 2,2 2,3 73,9 

25 2 2,2 2,3 76,1 

26 1 1,1 1,1 77,3 

27 1 1,1 1,1 78,4 

29 4 4,4 4,5 83,0 

30 7 7,8 8,0 90,9 

32 2 2,2 2,3 93,2 

33 2 2,2 2,3 95,5 

35 2 2,2 2,3 97,7 

36 1 1,1 1,1 98,9 

40 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 97,8 100,0   

Missing 99 2 2,2     

Total 90 100,0     

 

Fråga 7: Tillfredställande utbildning om sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sällan 6 6,7 6,7 6,7 

Ibland 26 28,9 28,9 35,6 

Ofta 43 47,8 47,8 83,3 

Alltid 15 16,7 16,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 8: Tillfredställande kunskaper om sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sällan 2 2,2 2,2 2,2 

Ibland 28 31,1 31,1 33,3 
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Ofta 48 53,3 53,3 86,7 

Alltid 12 13,3 13,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 9: Tillfredställande kunskaper om sekretesslagen på arbetsplatsen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sällan 2 2,2 2,3 2,3 

Ibland 24 26,7 27,6 29,9 

Ofta 52 57,8 59,8 89,7 

Alltid 9 10,0 10,3 100,0 

Total 87 96,7 100,0   

Missing 9 3 3,3     

Total 90 100,0     

 

Fråga 10: Sekretesslagen kan utgöra ett hinder för individen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 8 8,9 9,0 9,0 

Sällan 34 37,8 38,2 47,2 

Ibland 42 46,7 47,2 94,4 

Ofta 4 4,4 4,5 98,9 

Alltid 1 1,1 1,1 100,0 

Total 89 98,9 100,0   

Missing System 1 1,1     

Total 90 100,0     

 

Fråga 11: Tillfredsställande samarbete inom verksamheten när sekretess gör sig gällande 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ibland 7 7,8 7,8 7,8 

Ofta 57 63,3 63,3 71,1 

Alltid 26 28,9 28,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 12: Tillfredsställande samarbete mellan verksamheter när sekretess gör sig gällande 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 1 1,1 1,1 1,1 

Sällan 3 3,3 3,4 4,5 

Ibland 19 21,1 21,3 25,8 

Ofta 57 63,3 64,0 89,9 

Alltid 9 10,0 10,1 100,0 
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Total 89 98,9 100,0   

Missing 9 1 1,1     

Total 90 100,0     

 

Fråga 13: Sekretessrelaterade samarbetsproblem inom verksamheten 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 13 14,4 14,8 14,8 

Sällan 44 48,9 50,0 64,8 

Ibland 29 32,2 33,0 97,7 

Ofta 2 2,2 2,3 100,0 

Total 88 97,8 100,0   

Missing 9 2 2,2     

Total 90 100,0     

 

Fråga 14: Sekretessrelaterade samarbetsproblem mellan verksamheter 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 7 7,8 7,8 7,8 

Sällan 29 32,2 32,2 40,0 

Ibland 48 53,3 53,3 93,3 

Ofta 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 15: Uppdaterad om ändringar och tillägg i sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 11 12,2 12,6 12,6 

Sällan 35 38,9 40,2 52,9 

Ibland 13 14,4 14,9 67,8 

Ofta 18 20,0 20,7 88,5 

Alltid 10 11,1 11,5 100,0 

Total 87 96,7 100,0   

Missing 9 3 3,3     

Total 90 100,0     

 

Fråga 16: Tillräckliga undantag i sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 66 73,3 84,6 84,6 

Nej 12 13,3 15,4 100,0 

Total 78 86,7 100,0   

Missing 9 12 13,3     
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Total 90 100,0     

 

Fråga 17: Passiv om osäker om sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 23 25,6 26,4 26,4 

Sällan 31 34,4 35,6 62,1 

Ibland 23 25,6 26,4 88,5 

Ofta 6 6,7 6,9 95,4 

Alltid 4 4,4 4,6 100,0 

Total 87 96,7 100,0   

Missing 9 3 3,3     

Total 90 100,0     

 

Fråga 18: Medvetet bryter mot sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 43 47,8 47,8 47,8 

Sällan 34 37,8 37,8 85,6 

Ibland 12 13,3 13,3 98,9 

Alltid 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 19: Viktigt med återkoppling från Socialtjänsten vid anmälan om misstanke om barn som far illa 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sällan 1 1,1 1,1 1,1 

Ibland 10 11,1 11,2 12,4 

Ofta 27 30,0 30,3 42,7 

Alltid 51 56,7 57,3 100,0 

Total 89 98,9 100,0   

Missing 9 1 1,1     

Total 90 100,0     

 

Fråga 20: Samarbetsproblem beroende på olika sekretess 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 6 6,7 6,7 6,7 

Sällan 28 31,1 31,5 38,2 

Ibland 41 45,6 46,1 84,3 

Ofta 10 11,1 11,2 95,5 

Alltid 4 4,4 4,5 100,0 

Total 89 98,9 100,0   
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Missing 9 1 1,1     

Total 90 100,0     

 

Fråga 21: Rangordna svagast/starkast sekretess 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alla fel 18 20,0 21,7 21,7 

3 fel 25 27,8 30,1 51,8 

2 fel 21 23,3 25,3 77,1 

1 fel 2 2,2 2,4 79,5 

Alla rätt 17 18,9 20,5 100,0 

Total 83 92,2 100,0   

Missing 9 7 7,8     

Total 90 100,0     

Fråga 22: Känner oro att dömas för brott mot sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 52 57,8 57,8 57,8 

Sällan 31 34,4 34,4 92,2 

Ibland 6 6,7 6,7 98,9 

Alltid 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 23: Känner oro att granskas av media om brott mot sekretesslagen 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 57 63,3 63,3 63,3 

Sällan 27 30,0 30,0 93,3 

Ibland 5 5,6 5,6 98,9 

Alltid 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0   

 

Fråga 24: Andra verksamheter hänvisar till sekretess vilket försvårar samarbete 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 24 26,7 27,0 27,0 

Sällan 42 46,7 47,2 74,2 

Ibland 19 21,1 21,3 95,5 

Ofta 4 4,4 4,5 100,0 

Total 89 98,9 100,0   

Missing 9 1 1,1     

Total 90 100,0     

 


