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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för de bestämmelser kring sekretess och 

anmälningsplikt som berör skolan. Jag är även intresserad av att ta reda på vilka hinder och 

möjligheter som kan uppstå i samband med tillämpningen av dessa regler. Genom en 

kvalitativ undersökning har jag försökt att få svar på mina frågor och de som intervjuades var 

rektorer på olika skolor. För att bredda undersökningen har jag dessutom valt att intervjua 

rektorer från tre olika kommuner och från två skilda skolor inom varje kommun. 

 

Genom informanterna har det framkommit mycket information om hur arbetet med sekretess 

och anmälningsplikt ser ut i skolan. Relativt tydligt är att det inom skolan finns brister över 

hur detta arbete sker. Kunskapen kring anmälningsplikt visade sig dock vara större än den 

kunskap som finns kring sekretessbestämmelserna och det är något som rektorerna är väl 

medvetna om. De menar dock att det är ett problematiskt område just på grund av att 

gränsdragningarna mellan vad som bör eller ej bör göras är svåra att dra. De möjligheter som 

ses i arbetet är chansen att kunna skydda eleverna och hjälpa de barn, och ibland även hela 

familjen, som har det svårt. Det har även framkommit att i slutändan är arbetet med sekretess 

och anmälningsplikt nästan alltid något som blir positivt för familjen, även om det kan vara 

problematiskt under arbetets gång.  

 

Alla informanterna menar att sekretess och anmälningsplikt är något som är nödvändigt i 

skolan och större delen av dem är nöjda med de regler som finns. I resultatavsnittet 

presenteras rektorernas syn på dessa bestämmelser, hur de går tillväga vid tillämpningen av 

dem och de hinder och möjligheter som kan uppstå i detta arbete. 
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1. Inledning 
Varken frågor om sekretess eller anmälningsplikt är något som är nytt i samhället och det är 

ämnen som det ofta skapas diskussion kring. Redan 1937 diskuterades till exempel om man 

med allt för generella sekretessbestämmelser skulle minska offentligheten onödigt mycket 

(SOU, 2003:99). Vilken sekretess som bör gälla, var och när, är frågor som ingen inom skolan 

kan undvika. I det vardagliga arbetet är både sekretess och anmälningsplikt en förutsättning 

för att elverna, och i vissa fall deras familjer, ska kunna skyddas.  

 

När jag läste 20 poäng specialpedagogik våren 2004 kom jag i kontakt med juridiska och 

etiska frågor. Dessa frågor är, som jag har förstått det, mest aktuella under den kursen och är 

alltså inget som alla får ta del av under sin utbildning till lärare. Således hade inte heller jag 

någon som helst kännedom sedan tidigare om dessa bestämmelser, som jag tror, påverkar 

arbetet i skolan till hög grad. Under kursen diskuterades mycket över huruvida man som 

lärare kan hantera sekretess och anmälningsplikt på ett så konkret och smidigt sätt som 

möjligt. Uppfattning var då helt generellt att dessa frågor är besvärliga och problematiska då 

varje fall är så olika varandra och det inte finns någon självklar mall att gå efter. 

 

Jag blev snabbt väldigt intresserad av dessa båda förordningar. Detta examensarbete är en 

möjlighet att fördjupa och bredda den kunskap jag då skaffade mig genom att främst utöka 

den med uppgifter från fältet. Jag tycker att mycket litteratur kring frågor om sekretess och 

anmälningsplikt brister i hur tillämpningen av dessa regler sker. I mitt examensarbete är jag 

därför helt enkelt intresserad av hur man arbetar med sekretess och anmälningsplikt och hur 

personal ute i skolorna ser på detta. Deras attityd, erfarenhet och relation till dessa frågor 

upplever jag som otroligt intressanta och lärorika. Jag hoppas att jag ska kunna reda ut 

sekretess och anmälningsplikt inom skolan på ett relativt enkelt, men informativt sätt. 
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2. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att få kunskap om sekretess och anmälningsplikt inom 

skolan. Jag vill ta reda på vilka olika regler som gäller inom de olika skolformerna och inom 

olika verksamheter på skolan. Jag ämnar också undersöka hur synen på sekretess och 

anmälningsplikt är ute på fältet och hur dessa bestämmelser fungerar i praktiken. 

 

Målet med uppsatsen är att jag själv och de som kommer att läsa denna uppsats ska få en 

djupare kunskap om frågor kring sekretess och anmälningsplikt. Situationer där sekretess och 

anmälningsplikt blir aktuella, kan ingen inom skolan undvika och just därför är det viktigt att 

man har kunskap om bestämmelserna och hur man ska tillämpa dem.  

2.1 Frågeställningar 

Vilka regler gäller beträffande sekretess och tystnadsplikt? 

 

Hur tillämpas regler för sekretess och anmälningsplikt i skolans verksamhet? 

 

Vilka möjligheter  och svårigheter kan tillämpningen av sekretess- och anmälningsplikt 

innebära inom skolan? 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Offentlighetsprincipen 

I regeringsformen (i Norström, 1999; Olsson, 2001) finns de grundläggande fri- och 

rättigheter som gäller för medborgarna i vårt land. Det handlar i det här fallet främst om det 

som vi brukar kalla offentlighetsprincipen. Vår offentlighetsprincip gör det möjligt för oss att 

kontrollera och granska olika instanser och myndigeter i vårt land, t.ex. skolmyndigheten. 

Denna princip står för fyra olika punkter: 

• Tryckfriheten 

• Allmänna handlingars offentlighet 

• Yttrandefrihet 

• Meddelarfrihet 

 

I detta examensarbete är det alltså främst punkten om allmänna handlingars offentlighet som 

är aktuell. Carl Norström (1999) skriver i sin bok Sekretess i skola och förskola om vikten av 

att befolkningen har rätt till insyn i våra myndigheters verksamhet. Offentligheten är på detta 

sätt en förutsättning för människors rättsäkerhet i en fungerande demokrati. 

 

En handling som har kommit in till en myndighet, arbetats fram där eller som förvaras där 

kallas för allmän handling. I detta fall räknas både skola, fritidshem, skolbarnomsorg och 

förskola som myndigheter. Det spelar ingen roll om handlingen tillfälligt har lämnat 

myndighetens lokaler. Huvudsaken är att myndigheten råder över handlingen (Erdis, 2003). 

Det råder dock skillnad mellan allmän handling och offentlig handling. Den allmänna 

handlingen kan egentligen kallas för offentlig men undantag finns och det är när det finns 

bestämmelser i sekretesslagen (Olsson, 2001). 

 

Sådana handlingar som räknas som allmänna inom förskola och skola är t.ex. protokoll från 

olika konferenser, betyg, provresultat, scheman, klasslistor och listor över närvaro och 

frånvaro (Erdis, 2003). Minnesanteckningar är oftast inte allmänna handlingar. Det gäller t.ex. 

sådant som skrivs som ett stöd för minnet och som slängs i.o.m. att ärendet färdigbehandlats. 

Däremot anteckningar som görs för att tillföra nya uppgifter i ett ärende blir allmänna 

handlingar. Lärare gör ofta anteckningar om dess elever när dessa observeras. Det har 

diskuterats mycket huruvida dessa anteckningar är offentliga eller ej. Om anteckningarna på 
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något sätt kan leda till integritetskränkning för barnet eller någon i dess omgivning om de 

kommer ut, blir dessa handlingar ej offentliga. Som anställd inom skolan måste man tänka på 

hur dessa förvaras, det handlar inte om vad som skrivits utan hur det som skrivits sedan 

hanteras. Ett beslut på en elevvårdskonferens är allmän handling och därför bör den som för 

protokollet vara uppmärksam med vad som skrivs, eftersom man måste se till den enskildes 

integritet. Handlingar som kan ligga till grund för besluten kan dock vara hemliga och man 

kan även sekretesslägga en del av en handling om det är nödvändigt för att skydda den 

enskilda (Erdis, 2003). 

3.1.1 Utlämnande av allmän handling 

Att få ta del av en allmän handling innebär att man kan få se den på plats hos den aktuella 

myndigheten. Handlingen ska lämnas ut så fort som möjligt efter uttalad begäran och man 

behöver inte uppge sitt namn eller sitt syfte med begäran.  Man har även rätt att få en kopia på 

den om man så vill. När en allmän handling begärs utlämnad kan hinder i form av sekretess 

sätta stopp för detta utlämnande (Erdis, 2003) 

 

När sekretesslagen nekar att en handling lämnas ut måste varje enskilt fall prövas för att se 

om sekretessen ska gälla eller ej. Vid fall där sekretess blir aktuell har myndigheten dock rätt 

att fråga efter den sökandes namn. Prövningen kan leda till att handlingen lämnas ut direkt om 

den inte anses vara berörd av sekretess, eller så kan prövningen ta lite tid, helt beroende på 

vad handlingen handlar om. Inom skolan finns många handlingar som enkelt kan 

avidentifieras och då kan den oftast lämnas ut (Erdis, 2000; Olsson, 2001). 

 

Får man avslag på sin begäran har man rätt att få frågan prövad av myndigheten och inom 

utbildningsväsendet är det den politiska nämnden som överprövar ett sådant beslut. Efter ännu 

ett avslag kan beslutet överklagas hos kammarrätten och detta ska ske högst tre veckor efter 

myndighetens beslut (Erdis, 2003).  

3.2 Sekretess 

Ordet sekretess kommer från det latinska ordet som betyder hemlig. Sekretess betyder att det 

är förbjudet att lämna ut uppgifter och det gäller vare sig det sker muntligt eller genom att en 

allmän handling lämnas ut (Bengtsson & Svensson, 2002). 
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Alla bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess finns samlade i sekretesslagen. 

Enligt 1 kapitlet 1§ i sekretesslagen ”innehåller lagen bestämmelser om tystnadsplikt i det 

allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar” ( i Norström 1999, s. 

24). Det finns alltså begränsningar i offentlighetsprincipen och dessa sker med hjälp av vår 

sekretesslag (Sou, 2003:99).  Anledningen till detta är att man ibland bl.a. måste ta hänsyn till 

landets säkerhet, kunna förebygga brott och skydda enskilda personer (Bengtsson & 

Svensson, 2002). När det handlar om sekretess i skolans värld är den upprättad för att skydda 

elevernas integritet eller skydd för enskilds personliga förhållande. I sekretesslagen (i Erdis, 

2000) finns bestämmelser om tystnadsplikt inom allmän verksamhet, och inom privata 

förskolor och friskolor. Olika skolformer har alltså inte samma regler. 

3.2.1 Förändringar gällande sekretess under de senaste årtiondena 

Under 1980- och 1990-talen förändrades mycket i den då gällande sekretesslagen. Bl.a. så 

flyttades särskolans sekretess från hälso- och sjukvården till skolan och man bestämde även 

att en enskild individs identitet i vissa fall måste skyddas av sekretesslagen. Innan 1981 gällde 

endast sekretess inom skolhälsovården (Olsson, 2001). 

 

Inte förrän 1997 fick friskolorna tystnadspliktsbestämmelser och regler om tystnadsplikt inom 

den enskilda barnomsorgen, enskild förskoleklass och annan enskild förskoleverksamhet 

stadgades 1998. Under just 1998 gick barnomsorgen från socialtjänst till att ingå inom skolans 

verksamhet. I och med detta ändrades en hel del regler. Förskoleklasserna är numera en 

skolform och styrs därför av samma sekretessregler som andra skolformer och förskolelärares, 

fritidspedagogers och barnskötares sekretess har minskat och blivit mildare (Olsson, 2001).  

3.2.2 Skaderekvisit och generalklausulen 

Inom juridiken finns en term som kallas för skaderekvisit och den används för att skydda en 

enskilds personliga integritet. Det innebär att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att 

en bestämmelse ska tillämpas (Bengtsson & Svensson, 2002). Rekvisiten markerar vilken 

företeelse sekretessen gäller, samt dess räckvidd och styrka (Sou, 2003:99): 

 

Skaderekvisiten är indelade i olika nivåer och den rekvisit som är den strängaste är sekretess 

utan skaderekvisit. Sekretessen är mycket stark och här spelar det ingen roll vilka följder 

avslöjandet av uppgifter skulle kunna få, sekretessen gäller här oavsett. I sekretess med 

omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är hemliga. De kan dock lämnas ut 
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om det är tydligt att den berörde och dennes närstående inte lider men av detta. Här sker en 

prövning om beslut som går ut på hur den berörde skulle uppfatta att andra fick reda på 

uppgiften. Den tredje formen av skaderekvisit är sekretess med rak skaderekvisit. 

Utgångspunkten är här att  uppgifterna är offentliga men kan ibland vara hemliga. Sekretessen 

gäller endast om uppgiften skulle innebära skada/men för den berörde. Denna  sekretess är 

inte så sträng men det krävs även här en skadeprövning innan beslut kan fattas (Bengtsson & 

Svensson, 2002; Erdis 2003 ). 

 

För vissa myndigheter finns möjligheten att kontakta utomstående och på så sätt göra en sk. 

intresseavvägning (Bengtsson & Svensson, 2002). Detta innebär att man i känsliga lägen kan 

lämna ut en uppgift till en annan myndighet. Olsson (2001) skriver att man i sekretesslagen 

kan läsa att detta gäller om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde 

framför det intresse som sekretessen skall skydda. Detta innebär alltså att man kan bryta mot 

sekretessen om det främjar den enskilda personen mer än att sekretessen vidbehålls. 

 

Denna intresseavvägning kallas för generalklausulen och den kan användas av alla inom 

skolan, förutom skolhälsovården. Den gäller enbart när uppgifter lämnas till en annan 

myndighet, man kan alltså inte lämna uppgifter vidare till en enskild person (Erdis, 2003). 

3.2.3 Sekretess inom skolan 

Skolans verksamhet måste präglas av öppenhet och insyn. Detta för att man ska kunna 

kontrollera att allt går rätt till, men även så att t.ex. olika organisationer och massmedia ska 

kunna kritiskt granska verksamheten, allt enligt vår offentlighetsprincip. Det man måste känna 

till när man arbetar inom verksamheter som är berörda av sekretess är att olika verksamheter 

har olika sekretessregler att följa. Det kan vara ett bra tillfälle att informera om sekretess och 

tystnadsplikt vid påskrivning av ett tystnadspliktbevis eller en sekretessförbindelse. I.o.m. 

detta bör man bli informerad om vad tystnadsplikten innebär, begränsning i skolpersonalens 

meddelarfrihet och även de straff som kan bli följderna om man bryter mot sekretesslagen 

(Bengtsson & Svensson, 2002; Olsson, 2001).  

 

Alla som arbetar inom det allmänna skolväsendet berörs av sekretesslagens regler om 

sekretess och tystnadsplikt. Att olika verksamheter inom skolan följer olika graders sekretess 

beror på att lagstiftningen utgår från olika skaderekvisit beroende på vilket område det hela 

gäller. Vissa områden har bedömts vara i behov av större skydd än andra medan andra 
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områden har lägre behov. Det är inom dessa områden med lägre behov som det också görs 

fler undantagsregler (Bengtsson & Svensson, 2002). Praoelever omfattas inte av 

tystnadsplikten men för de som aktivt deltar på samma grund som anställda, t.ex. studenter 

från lärarutbildningen eller vikarier, gäller samma regler (Olsson, 2001).  

 

Bengtsson & Svensson (2002) och Norström (1999) skriver att man i Skollagen kan läsa att 

det också kan finnas skolformer vid sidan av den allmänna verksamheten. Dessa skolor 

anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer och måste sedan godkännas av 

Skolverket. 

 

När en fristående skola är organiserad som en ekonomisk förening, stiftelse eller bolag och 

kommun eller landsting har ett rättsligt inflytande, ska en sådan verksamhet liknas med den 

offentliga skolverksamheten. Således gäller i sådana fall även samma regler kring sekretess 

(Norström, 1999). Om kommun och landsting däremot inte har något rättsligt inflytande i den 

fristående skolan är inte reglerna i tryckfrihetsordningen och sekretesslagen gällande för 

denna verksamhet. Detta innebär att eleverna och deras föräldrar inte har någon rätt enligt lag 

att ta del av handlingar i skolan (Bengtsson & Svensson, 2002). 

 

Den särskola som finns i Sverige syftar till att ge elever med någon typ av utvecklingsstörning 

den utbildning som motsvarar grundskola och gymnasieskola. De olika skolformer som finns 

inom särskolans verksamhet är obligatoriska skolformer och dessa berörs därför av samma 

sekretess som andra skolformer inom det offentliga skolväsendet. Om eleven däremot 

omfattas av lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS), eller lagen 

om assistansersättning (LASS), gäller sekretess mellan assistent och skolpersonal. Detta beror 

helt enkelt på att en sådan verksamhet inte tillhör skolan (Bengtsson & Svensson, 2002; 

Norström, 1999). 

 

Enligt sekretesslagen (i Bengtsson & Svensson, 2002) gäller sekretesslagen mellan olika 

myndigheter. Detta för att förhindra att myndigheter lämnar ut uppgifter om enskilda personer 

till andra myndigheter utan att de berörda har blivit underrättade. Inom skolan finns det en rad 

olika myndigheter och som Erdis (2003) och Lindelöw & Olsson (1992) skriver så innebär 

detta alltså att alla olika myndigheterna inom skolan har sekretess gentemot varandra. Detta är 

något som Bengtsson och Svensson (2002) menar, gör situationen besvärlig för personalen 

inom de olika områdena. Problematik kan t.ex. uppstå i samarbetet mellan skola och förskola. 
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Enligt Olsson (2001) är det inte helt klart om förskoleverksamheten är en helt självständig 

gren inom skolmyndigheten. Är det så att den är det kan man t.ex. inte lämna information 

vidare till förskoleklass eller skola, eftersom det råder sekretess mellan självständiga 

verksamheter. Eftersom detta är så oklart krävs det att man handlar med största försiktighet. 

Ett bra samarbete med föräldrarna är här att föredra, eftersom man med deras godkännande 

kan lämna känsliga uppgifter till andra verksamheter.  

 

Skolhälsovården 

Skolhälsovården har skolans strängaste sekretessregler, eftersom den enligt Sekretesslagen (i 

Erdis, 2003) utgör en  självständig verksamhetsgren. För skolhälsovården gäller samma 

sekretess som för all annan hälso- och sjukvård sekretess med omvänt skaderekvisit. Här är 

utgångspunkten att sekretess gäller. Detta innebär att huvudregeln är att skolläkaren eller 

skolsköterskan inte har någon rätt att utan samtycke vidareföra något om en elevs 

hälsoförhållanden. En skadeprövning kan också resultera i att skolhälsopersonalen får lämna 

ut uppgifter, men endast om det står klart att  den berörde eller någon närstående ej lider men 

av handlingen. 

 

Skolpsykolog och skolkurator 

Skolpsykolog och skolkurator har den näst strängaste sekretessen även de med omvänt 

skaderekvisit. Psykologer och kuratorer i skolan får lämna ut uppgifter om en elev till annan 

personal. Det krävs dock att de anser att detta är nödvändigt för att eleven ska få den hjälp 

som krävs och det är psykologen/kuratorn själv som ska avgöra om uppgifterna ska lämnas.  

En skillnad i förhållande till skolhälsovården är att en skolledare i egenskap av chef har rätt 

till att få ta del av känsliga uppgifter om en elev, när dessa uppgifter finns hos en psykolog 

eller kurator (Erdis, 2003; Olsson, 2001). 

 

Syokonsulent 

Skolans syokonsulent kommer ofta i kontakt med känsliga frågor i deras arbete med eleverna. 

De som arbetar på detta sätt regleras enligt den lägre graden av sekretess – rak skaderekvisit 

(Olsson, 2001). 
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Elevvård  

Varje lärare arbetar dagligen med det som kan kallas för elevvård eftersom de har en sådan 

nära kontakt med eleverna. På skolorna finns även de som arbetar i elevvårdsteamet och som 

speciellt arbetar med att stödja och stötta elever som har svårigheter eller personliga problem. 

Alla som arbetar med den pedagogiska verksamheten styrs av sekretesslagen vid kontakt med 

känsliga uppgifter – rak skaderekvisit (Erdis, 2003; Olsson, 2001). 

 

Det totala ansvaret för skolans elevvård har elevvårdskonferensen. Denna konferens är 

lagstiftad och den ska bestå av skolledning, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och 

syofunktionärer. Tillsammans arbetar dessa olika instanser för elevernas bästa (Bengtsson & 

Svensson, 2002). 

 

Administrativ personal 

Just denna yrkesgrupp är lite besvärlig när det gäller sekretess eftersom de arbetar med så 

varierande uppgifter. Dock gäller regeln att de ska följa den sekretesslag som den aktuella 

uppgiften gäller (Erdis, 2003). 

3.2.4 Samtycke 

Enligt sekretesslagen (i Bengtsson & Svensson, 2002; Erdis, 2003; Norström, 1999) 

kan man läsa att den enskilde har rätt att få ta del av uppgifter som rör honom själv, det finns 

dock undantag från denna regel bl.a. inom hälso- och sjukvård. Den enskilda kan också ge sitt 

samtycke till att sekretessen bryts och då kan en uppgift lämnas ut. Om en uppgift rör flera 

enskildas personliga förhållanden måste var och en av dessa ge sitt samtycke för att uppgifter 

ska kunna lämnas ut. I situationer där skolhälsovården på något sätt är inblandad i ett ärende 

ska i de flesta fall samtycke från den berörde eller dennes vårdnadshavare ges innan denna 

information kan lämnas till övriga insatta i frågan. Ett sådant samtycke är ofta enkelt att få om 

man tydligt förklarar varför uppgiften bör kunna lämnas och de fördelar som finns i och med 

ett sådant överlämnande (Olsson, 2001). 

 

Enligt föräldrarbalken (i Bengtsson & Svensson, 2002; Erdis, 2003; Norström, 1999) är det 

vårdnadshavaren som har rätt och också skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. En 

förälder som inte har vårdnaden om barnet har ingen rätt till att kunna ta del av uppgifter om 

barnet. Det krävs dock en viss vaksamhet i takt med barnets utveckling, som förälder är du då 

skyldig att ta större hänsyn till barnets egen vilja. Helt beroende på barnets ålder och 
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utveckling kan det alltså räcka med ett samtycke från en underårig för att sekretessen ska 

brytas. När barn och föräldrar inte kan enas uppstår problem. Det finns ofta inte någon regel 

om vem som bör ta det avgörande beslutet utan man får se till varje enskilt fall och försöka 

komma fram till en lösning (Bengtsson & Svensson, 2002). 

 

När barnet fyller 18 år blir han eller hon myndig. I och med detta gäller sekretess och 

tystnadsplikt mot föräldrarna som då inte längre är barnets vårdnadshavare. Detta betyder att 

skolan inte ska ta någon kontakt med föräldrarna i frågor som rör skolförhållanden, efter det 

att eleven fyllt 18 år (Erdis, 2003; Olsson, 2001). 

3.2.5 Vad händer om man bryter mot sekretesslagens regler? 

Om man som anställd inom skolan bryter mot sekretesslagen kan man bli straffrättsligt 

ansvarig och åtalas för brott mot tystnadsplikten. Man kan få böter eller fängelse i upp till ett 

år. Om man av ren oaktsamhet röjer en sekretessbelagd uppgift skall man endast dömas till 

böter. I varje fall tittar man på alla omständigheter och där är skadan som handlingen har gjort 

väsentlig (Bengtsson & Svensson, 2002; Lindelöw & Olsson, 1992). 

  

Förutom att den anställde kan bli straffrättsligt ansvarig så kan han eller hon även bli 

arbetsrättsligt ansvarig. Detta kan innebära olika disciplinära åtgärder som t.ex. avstängning 

eller omplacering från arbetet (Bengtsson & Svensson, 2002). 

3.2.6 Sekretess – ständiga intressekonflikter 

Det är ingen överdrift om man påstår att sekretesslagen är en lag i förändring. Den sekretess 

som idag råder i skolan infördes 1981, det fanns dock gällande sekretesslagar långt innan 

dess, även om de inte omfattade skolan på det sätt de gör idag. Innan 1981 var 

sekretessbestämmelserna få och gällde egentligen bara skolhälsovården och ”föreståndare för 

elevhem inom det obligatoriska skolväsendet (Olsson, 2001, s. 44)”. Man ansåg helt enkelt 

inte att det var så viktigt att skydda skolan från insyn. När sedan lagen kom strukturerades 

systemet upp och ett likformigt system kom att gälla för hela skolväsendet (Olsson, 2001; 

SOU, 2003:99). 

 

I arbetet med lagstiftningar finns ständigt en intressekonflikt mellan offentlighet och 

sekretess. Därför kan man ibland läsa att vissa tycker att sekretessen breder ut sig, andra 

tycker tvärtemot att offentligheten breder ut sig (Olsson, 2001). När nya verksamheter 
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tillkommer ökar sekretesslagens område och man kan säga att sekretesslagen på så sätt ökar. 

Enligt SOU 2003:99 är det dock inte alltid samma sak som att vårt samhälle blir mer och mer 

slutet. Oftast handlar det inte om att allt i en verksamhet sekretessbeläggs utan att det endast 

gäller vissa uppgifter (Sou, 2003:99).  

 

Olsson (2001) menar att införandet av mer allmängällande sekretessregler skulle leda till att 

sekretessen blir hårdare, därför bör man inte förändra grunderna i de lagstiftningar som finns 

om sekretess. Dock skulle sekretesslagen kunna bli allt mer tydlig än vad den är idag (SOU, 

2003:99). Dessutom menar Olsson att sekretesslagen har ett oförtjänt dåligt rykte och att det 

ofta handlar om okunnighet kring lagen när otydligheter uppstår. Han förespråkar fortbildning 

i offentlighets- och sekretessfrågor för alla anställda inom skolan. Vissa av bestämmelserna 

kommer man i sin yrkesutövning inte i närmre kontakt med, därför kan det vara bra att inrikta 

sig mot den lagstiftning som man är berörd av. På det sättet kommer arbetet att effektiviseras 

och misstagen kommer att minska (Bengtsson & Svensson, 2002). 

 

Bengtsson & Svensson (2002) menar att det inom skolan har funnits flera förslag som för 

skolans del skulle innebära förändringar, bland annat en om förändring av generalklausulen 

för att underlätta arbetet mellan olika myndigheter. Anledningen till att inga ändringar görs 

kan i det här fallet vara att man inte vill minska föräldrarnas inflytande. Enligt Bengtsson och 

Svensson vore det olyckligt om vi allt mer diskuterade barns utveckling utan föräldrarnas 

medverkan. Att istället lösa problem tillsammans med föräldrarna skulle ge en förutsättning 

för att skapa en helhetsbild av barnets situation. Det är viktigt att personalen har krav på sig 

att för föräldrarna poängtera vikten av samarbete. På så sätt skulle sekretessreglerna istället 

för att framstå som hinder, kunna skapa en relation och ett förtroende mellan myndighet och 

hem. 

 

Det är genom att tillsammans skapa mål som är konkreta och tydliga för föräldrarnas 

medverkan, som man kan minimera risken för missförstånd. Tack vare kunskap och 

information, tillsammans med delaktighet kring aktuella insatser och hur information bör 

spridas, behöver inte sekretessfrågan bli något problem i det vardagliga arbetet (Bengtsson & 

Svensson, 2002). 
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3.3 Anmälningsplikt 

Som tidigare skrivits gäller inte samma sekretesslag för all skolverksamhet i Sverige.  

Anmälningsplikten gäller dock, sedan 1998, alla som är verksamma inom den offentliga 

skolan, friskolor, enskild förskola och enskild barnomsorg (Olsson, 2001). 

3.3.1 Vad innebär anmälningsplikt? 

1998 förändrades socialtjänsten drastiskt, vilket även påverkade t.ex. anmälningsplikten. För 

oss som ska arbeta med barn och ungdomar är anmälningsplikten numera lagstadgad (Olsson, 

2001). Mare Erdis (2003, s. 62) skriver att ”Anmälningsplikten innebär att myndigheten och 

den personal som arbetar där har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de 

misstänker att någon som är under 18 år far illa.” En anmälan ska göras från skolan oavsett 

om det är helt klarlagt att ett barn behöver hjälp eller ej. Man måste alltså anmäla vid minsta 

misstanke om att någon far illa (Erdis, 2003; Olsson, 2001). Bengtsson och Svensson (2002) 

skriver dock att denna misstanke ska vara allvarlig och att det inte bara får handla om att man 

har tagit del av t.ex. rykten. 

3.3.2 Anmälan 

En anmälan görs genast. Naturligtvis bör man överväga vad som bör göras innan anmälan 

ske, men är fallet akut ska den ske så fort som möjligt. Man ska ha kontaktat föräldrar till 

barnet innan man gör en anmälan hos socialtjänsten. På detta sätt möter man familjen fortare 

och de har möjlighet att uttala sig om det aktuella fallet. Chansen att man får en bättre kontakt 

mellan hem och skola efter en anmälan förbättras också avsevärt (Olsson, 2001). Olsson 

skriver att när en förälder känner sig delaktig och respekterad i frågor som rör det egna barnet, 

ökar förälderns intresse av att acceptera det stöd som skolan eller förskolan föreslår. För 

barnets bästa är det dock viktigt att föräldrarna inte underrättas i fall där man misstänker 

misshandel eller sexuella övergrepp i hemmet (Frost & Sköld, 1995; Olsson, 2001). 

 

Alla inom verksamhet som barnomsorg, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård och 

kyrklig verksamhet är skyldiga att använda sig av anmälningsplikten. Det är dock ofta någon 

högre uppsatt, t.ex. en chef eller rektor som gör själva anmälan tillsammans med den som 

uppmärksammat att anmälan bör göras. Att det fungerar på detta sätt har sina klara fördelar: 

Den som upptäckt ett barns svårigheter får möjlighet att rådgöra med andra, något som är 



15  

viktigt eftersom man ofta är osäker på vad man ska göra. Det blir en tydlig ledningsfråga från 

skolan sett om man agerar med rektorn i täten (Frost & Sköld, 1995; Olsson, 2001). 

 

Om man arbetar inom skola eller annan myndighet som kommer i kontakt med barn och unga 

kan man inte vara anonym om man gör en anmälan till socialtjänsten (Frost & Sköld, 1995; 

Olsson, 2001).  Att vid anmälan också uppge namn är enligt Frost & Sköld (1995) en uppgift 

som ingår i arbetsuppgifterna för de som är yrkesverksamma inom verksamheter med 

anmälningsplikt. Man ska helt enkelt värna om de barn och ungdomar som man arbetar med 

och gör man inte det så begår man helt enkelt tjänstefel.  

 

Denna anmälningsplikt gäller även för den enskildes verksamhet, vilket innebär att om man är 

verksam inom skolan så måste man avslöja sin identitet även vid en anmälan som görs på sin 

fritid (Bengtsson & Svensson, 2002). De som arbetar inom verksamhet där det råder 

anmälningsplikt är också skyldiga att dela med sig av uppgifter som socialtjänsten kan behöva 

vid en utredning. Detta gäller oavsett om du själv har gjort anmälan eller ej och här bryts 

alltså lagen om sekretess (Erdis, 2003).  

 

Det kan vara svårt för tjänstemän som inte är verksamma inom socialtjänsten att veta när en 

anmälan bör göras eller ej. Just därför kan man t.ex. från skolans håll diskutera frågan, utan 

att uppge den aktuella familjen eller enskilda personens namn, med någon från socialtjänsten. 

På så sätt kan man få råd och stöd i hur man kan hantera situationen (Fridh & Norman, 2000; 

Frost & Sköld, 1995). Om man däremot kontaktar socialtjänsten och berättar vad man heter 

och vem frågan berör men bara vill rådfråga kan problem uppkomma. Om socialtjänsten anser 

att det krävs en anmälan så är den egentligen redan gjort. Den som tar emot anmälan kan då, 

normalt sett, inte hålla anmälarens personuppgifter anonyma och den som är anmäld kan när 

som kräva att få se vem som anmält han eller henne.  Även om den som anmäler är anonym är 

det ofta inte svårt för den anmälde att lista ut vem som har gjort anmälan efter de uppgifter 

som lämnats till socialnämnden (Fridh & Norman, 2000). 

 

Det finns inga krav på hur en anmälan bör göras. Den kan ske muntligt om det är akut för att 

sedan skriftligt kompletteras (Erdis, 2003; Olsson, 2001). På så sätt kan man undvika problem 

med att den som tar emot anmälan misstolkar eller rent av hör fel (Fridh & Norman, 2000). 
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Den som från skolans håll gör en anmälan, gör denna enligt anmälningsplikten, utifrån att 

barnet alltså kan behöva skydd eller stöd. Som verksam inom skolan ska man inte börja någon 

utredning för att säkra att barnet är utsatt på något sätt. Det är helt och hållet socialtjänsten 

som ska avgöra huruvida man ska gå vidare med en anmälan eller ej. Det är även 

socialtjänsten som bedömer vilka insatser mot barnet som måste göras och de ansvarar sedan 

för att dessa utförs (Frost & Sköld, 1995). 

 
Socialtjänstens uppgift är, enligt Fridh och Norman (2000), inte att vid varje anmälan utreda 

ett brott. När man genom en anmälan kontaktar socialtjänsten för att göra en anmälan är det 

för att informera dem om att det kan finnas ett barn som på ett eller annat sätt far illa och som 

behöver skydd. Ordet skydd i detta fall är ett ord som lika gärna kan betyda stöd och hjälp och 

det är väldigt få fall som anmäls som leder till en akut aktion för att skydda ett barn. Om 

socialtjänsten skulle få till sin kännedom att ett barn utsätts för misshandel eller sexuella 

övergrepp måste de naturligtvis agera omgående men Fridh och Norman menar sådana 

misstankar är väldigt liten del av alla de anmälningar som görs. De allra flesta anmälningar 

som görs är mot familjer som av olika orsaker har det svårt och som kan behöva stöd och 

hjälp för att kunna förändra sin situation. Det kan handla om t.ex. missbruk, psykiska 

problem, sjukdom och arbetslöshet, problem som gör att man inte riktigt kan tillgodose sina 

barns behov. De flesta föräldrar vill trots stora problem, sina barns bästa och då vill 

socialtjänsten inte heller att barnen ska skiljas från sina föräldrar utan man försöker hitta en 

annan lösning. 

 

Efter att en anmälan har gjorts beslutas enligt en bedömning om en utredning ska startas. 

Denna bedömning görs genom att man försöker skapa en så god bild av barnets livssituation 

som möjligt. Man avgör sedan om det finns anledning till att göra en fortsatt utredning (Fridh 

& Norman, 2000). En utredning ska normalt sett vara klar inom 4 månader och under den 

tiden går barnen oftast kvar i skolan som vanligt. Den som är vårdnadshavare har rätt till 

insyn i utredningen och målet är att föräldrarna ska bli medvetna om barnets tillstånd och att 

de är villiga att ta emot det stöd och den hjälp som erbjuds (Olsson, 2001).  

3.3.3 Få anmälningar från skolan 

Sedan 1924 har det funnits bestämmelser om anmälningsplikt i Sverige. Då reglerades denna 

lag i barnavårdslagen. Sedan dess har denna lag skärps och blivit mer omfattande. Enligt 

Bengtsson och Svensson (2002) och Olsson (2001) har FN:s barnkonvention om de mänskliga 
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rättigheterna har haft stort inflytande på vårt sätt att behandla frågor där barn felbehandlas och 

även vid lagstiftning för att övervaka olika myndigheters arbete med barn och ungdomar. 

Anmälningarna om barnmisshandel har ökat drastiskt under de senaste tjugo åren och detta 

trots att vi vet att många anmälningar ofta rinner ut i sanden eller görs alldeles för sent 

(Bengtsson & Svensson, 2002; Frost & Sköld, 1995; Olsson, 2001). Enligt Olsson (2001, s. 

149) finns det forskning som visar att ”genomsnittligt mindre än vartannat anmälningspliktigt 

fall anmäls” och det beror naturligtvis på en rad olika anledningar. I en undersökning som 

Sundell och Colbiörnsen gjort (i Bengtsson & Svensson, 2002) framkommer att barn som på 

ett eller annat sätt far illa inte uppmärksammas utan det dröjer innan anmälan görs från skolan 

till socialtjänsten. Detta beror på att man inom skolan själv försöker komma tillrätta med 

elevens välbefinnande. Trots att tre av fyra inom skolan vet, enligt undersökningen, att de är 

skyldiga att anmäla så sker anmälan i allt för liten mån. I vissa fall sker anmälan inte alls och i 

vissa fall väntar man i flera år innan den görs. Det framkommer att anledningen till att 

personalen inte anmäler främst är att man inte vill skada relationen till eleven och föräldrarna 

och att man tvivlar på att det i längden är något positivt för barnet. 

 

Samarbetet med socialtjänsten 

Bengtsson och Svensson (2002) och Olsson (2001) skriver att kunskapen om de gällande 

lagstiftningarna är dålig och att det är en av anledningarna till att så många anmälningar blir 

ogjorda. Det kan vara väldigt svårt att avgöra om man ska anmäla eller ej och det ställs höga 

krav på personalen. Det krävs erfarenhet, lyhördhet och personlig integritet hos den personal 

som gör en anmälan (Bengtsson & Svensson, 2002). Olsson (2001) och Fridh och Norman 

(2000) menar att man från socialtjänstens sida måste starta upp något slags samarbete med 

skolor, förskolor och barnavårdscentralen för att kunna förbättra skyddet av de barn som far 

illa. Man kan inte ta för givet att dessa olika verksamheter är införstådda i hur socialtjänsten 

arbetar och det skulle på så sätt skapas mer kunskap kring lagstiftningen och en mer homogen 

syn på hur man kan konstatera att ett barn verkligen befinner sig i fara. Om socialtjänsten 

besökte skolorna och informerade personalen om anmälningsplikten och om hur deras arbete 

bedrivs så kan en större förståelse verksamheterna emellan kanske skapas. Att erbjuda 

skolorna en kontaktperson som man kan rådfråga kan vara en bra början till en bättre relation 

för både skola och socialtjänst (Fridh & Norman, 2000). 

 

Enligt Fridh och Norman (2000) och Olsson (2001) leder det mer eller mindre dåliga 

samarbetet mellan skola och socialtjänst till att anmälningarna ofta uteblir, eftersom det finns 
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ett bristande förtroende för socialtjänsten. De som har haft kontakt med socialtjänsten och har 

goda erfarenheter av deras arbete, anmäler i större utsträckning än de som inte tycker att de 

blir tagna på allvar och på så sätt känner sig svikna. Det kan vara svårt att anmäla igen om 

man tidigare gjort en anmälan som man inte har kunnat se något som helst resultat av. För att 

undvika detta är det viktigt att socialtjänsten ger återkoppling till den som har anmält. Vilken 

information som helst, kan dock inte lämnas ut mellan olika tjänstemän, på grund av 

sekretesslagen. Det enklaste är om familjen accepterar att en återkoppling till anmälaren görs. 

Om familjen vägrar, kan dock en viss återkoppling ges. Några ingående detaljer får inte ges, 

men man kan avslöja så pass mycket som att socialtjänsten arbetar med frågan och det är ofta 

nog för att man från skolans håll ska slippa oro. Olsson (2001) menar att det är en 

nödvändighet för att öka anmälningarna att det både utvecklas metoder för hur samverkan 

mellan skola och socialtjänst ska se ut och även hur återkopplingen till skolan ska skötas. 

 

Rädsla för missuppfattning 

Man kan dra sig för att göra en anmälan eftersom man kan vara rädd för det kaos som kan 

bryta ut om man har fel. Ett barn kan ha problem hemma men är det verkligen så illa att det 

behövs anmälas? Barn kan ramla och skada sig och de kan även förändra sitt beteende utan att 

det är någon fara med dem, men hur ska man veta när man måste agera? Fysisk och psykisk 

misshandel kan yttra sig på skilda sätt. Den fysiska kan vara enklare att uppmärksamma än de 

psykiska, hur tar man reda på om ett barn är så illa utsatt att en anmälan är nödvändig? Frågan 

om när man från skolan ska göra en anmälan hör till de frågor som är svårast att besvara för 

personalen. Svaret grundar sig i helt skilda fall och är beroende på värderingar och 

erfarenheter hos de som arbetar med barnen (Frost & Sköld, 1995; Lindelöw & Olsson, 1992). 

Ofta vill man på skolorna vara helt övertygande om att fallet är så allvarligt att socialtjänsten 

sedan måste ingripa, innan man gör anmälan (Lindelöw & Olsson, 1992; Olsson, 2001). Det 

är därför, som tidigare skrivits, viktigt att poängtera att det är socialtjänsten som ska utreda 

anmälan, inte anmälaren själv (Frost & Sköld, 1995). 

 

Det är mycket ovanligt att en anmälan görs som är obefogad, problemet är snarare att för få 

fall anmäls. Skulle det vara så att man inser att man har missuppfattat och att barnet inte alls 

är i fara bör man snarast kontakta socialtjänsten och om de gör samma bedömning kan fallet 

avskrivas ens innan den berörda familjen har blivit kontaktad. Frost & Sköld (1995) skriver 

att vid felaktig misstanke är det egentligen bara positivt om man har fel i den bemärkelse att 
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barnet då mår väl. De menar att det är bättre att en anmälan görs i onödan när den är känns 

berättigad än att den inte görs när den verkligen är berättigad. 

 

Relationen till familjen 

Enligt Fridh och Norman (2000) reagerar föräldrar som har blivit anmälda på olika sätt. Det 

finns de som blir förtvivlade och det finns de som reagerar med vrede och aggression. 

Känslan av att bli ifrågasatt huruvida man kan ta hand om sina barn leder naturligtvis till 

misstänksamhet och oro. Detta beror till stor del på att människor i allmänhet har mycket 

dålig kunskap om vad socialtjänsten arbetar med. Den kunskap som finns är enligt Fridh och 

Norman den som man se genom olika typer av massmedia och den kan ofta vara hårt vinklad. 

Enligt Bentsson och Svensson (2002) är många inom skolan rädda för hur de berörda 

familjerna ska hantera en anmälan och många är rädda för att föräldrarna ska flytta barnet till 

en annan skola. Uppfostran är ofta något som man vet är högst privat och för de flesta av oss 

känns det som ett steg för långt när obehöriga inskrider i familjens angelägenheter (Lindelöw 

& Olsson, 1992). 

 

För både socialtjänst och skola är det därför viktigt med ett förtroendefullt arbete med barn 

och föräldrar och det finns många skäl till att skola och socialtjänst ska vara ärliga i relationen 

till föräldrar och barn. Enligt Frost och Sköld (1995) bör varken kontakter eller åtgärder tas 

innan föräldrarna är informerade. Om man arbetar med att försöka komma tillrätta med stöd 

och hjälp i familjen är det en förutsättning att familjen själv är samarbetsvillig. De allra flesta 

gångerna är förälder och utredare överens om vilka åtgärder som krävs och tillsammans kan 

man förändra situationen. Situationer när familjen inte har samma uppfattning kan 

problematisera och försvåra arbetet det är dock bara vid ett mycket fåtal tillfällen som det 

beslutas tvångsvård av barnet (Olsson 2001). 

3.3.5 Slutsats 

Samtidigt som offentlighetsprincipen ger oss möjlighet att kunna granska olika myndigheter  

och instutitioner ger sekretesslagen oss möjlighet till skydd. Inom skolan har sekretessen som 

uppgift att skydda elevens och föräldrars integritet och den är på så sätt aktuell i många 

situationer. 

 

Anmälningspliktens uppgift, att alltid anmäla vid misstanke om misshandel och övergrepp, 

grundar sig även den i att skydda de som är utsatta. Det finns dock stora skillnader mellan de 
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olika bestämmelserna och man ska komma ihåg att de två lagarna har skilda syften. I det 

enskilda fallet sammankopplas de då man vid tillämpning av anmälningsplikten överskrider 

sekretesslagen. 
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4. Metod 
I mitt examensarbete har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod för att 

kunna utforska mina frågeställningar empiriskt. Detta bland annat eftersom man i en kvalitativ 

metod är ute efter att förstå en del av verkligheten på det sätt som informanterna upplever den 

(Bryman, 2001). Halvorsen (1992, s. 78) menar att kvalitativa data är, ”data som berättar 

något om de kvalitativa egenskaperna hos undersökningsenheterna”. Enligt Trost (1997) kan 

man genom en kvalitativ metod få ett väldigt brett material och utifrån detta kan man bland 

annat finna intressanta skeenden, mönster och åsikter. Målet inom kvalitativ forskning är att 

låta undersökningen själv ge teori till det tänkta ändamålet. Inom den kvalitativa 

undersökningen skapas först en fråga inom området som ska undersökas och det är denna 

fråga som sedan kommer att styra hela undersökningen. När frågan är skapad strukturerar 

man upp sin undersökning och bestämmer sig sedan för hur urvalet ska se ut. Det krävs en hel 

del av den som genomför kvalitativa studier eftersom dessa är så mycket friare än de 

kvantitativa och man får istället försöka känna vad som är viktigt och intressant (Hartman, 

1998).   

4.1 Urval 

Halvorsen (1992) menar att vid en kvalitativ undersökning undersöks en betydligt mindre 

grupp människor än vid en kvantitativ undersökning. Detta eftersom man inom den kvalitativa 

forskningen är mer intresserad av att gå på djupet, något som inte skulle vara möjligt om man 

undersöker allt för många. Vid val av urvalsprincip är det viktigt att man reflekterar över 

huruvida den aktuella principen är genomförbar. Ofta begränsar praktiska svårigheter som 

t.ex. ekonomiska och tidsenliga aspekter, ens urval.  

 

Mitt urval är ett icke-sannolikhetsval. Detta innebär att sannolikheten för alla att komma med 

i min undersökning inte är lika stor som vid ett sannolikhetsval (Hartman, 1998). Detta är ju 

fullt riktigt i mitt fall eftersom jag ville komma i kontakt med rektorer i olika kommuner. På 

så sätt föll en väldigt stor del av populationen bort i mitt urval. 

 

Min urvalsmetod kallas av Trost (1997) för strategiskt eller teoretiskt urval. Denna 

urvalsmetod är enligt Szklarski (1996) jämförbar med den metod som Cohen, Manion och 

Morrioson (2000) kallar för dimensional sampling. Enligt Ekerwald och Johansson (1989) 

betyder det teoretiska urvalet i stort sett att forskaren väljer att undersöka den grupp som kan 
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besvara den fråga som forskaren har. Inför min undersökning trodde jag att rektorer var de 

som bäst kunde besvara mina frågeställningar och därför vände jag mig till dem. För att 

bredda undersökningen valde jag sedan tre olika kommuner och två skilda skolor inom varje 

kommun. Lagen om sekretess och anmälningsplikt gäller för hela landet, det kan dock finnas 

lokala sätt att arbeta med sekretess och dessa eventuella olikheter är viktiga för mig i min 

undersökning eftersom jag är ute efter att få en så stor bredd i materialet som möjligt. Att jag 

har valt två skolor och således två rektorer inom varje kommun beror på att jag är intresserad 

av informanternas kunskap och erfarenheter på centralt belägna skolor, och på skolor med ett 

annat upptagningsområde, t.ex. elever från gles- och landsbygd.  

 

I mitt fall hade alla rektorer utom en en lång yrkeserfarenhet som rektor och mer än hälften av 

dem hade inte bara en skola att ansvara för utan hela områden. De flesta hade gått från 

antingen förskol- eller låg- och mellanstadielärare till rektorstjänsten, medan en informant 

avvek från resten eftersom hon hade arbetat som specialpedagog och inom socialtjänsten. 

4.2 Datainsamling 

Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod för min datainsamling. Granskande av dokument 

i form av tystnadspliktsbevis kommer att användas som ett komplement till intervjuerna och 

redovisas tillsammans med dessa. Eftersom kvalitativa intervjuer är förankrade i den 

kvalitativa metoden så går de ut på att förstå hur informanten tänker och känner, se 

erfarenheter och informanternas föreställningsvärld (Trost, 1997). Detta var särskilt viktigt i 

mitt fall då jag var intresserad av erfarenheterna kring sekretess och anmälningsplikt inom 

skolans verksamhet. 

 

Sammanlagt har jag gjort sex intervjuer inom tre olika kommuner. Dessa intervjuer var 

individuella och utformades som semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att jag hade en 

lista med relativt specifika teman, en så kallad intervjuguide (Bryman, 2001). En sådan guide 

används för att man ska kunna låta intervjun vara relativt fri men samtidigt inte riskera att 

man lämnar det område som intervjun var ämnad för (Hartman, 2001). 

 

Intervjuguiden bör utformas med frågor som forskaren är intresserad av. Bryman (2001) 

menar att frågorna inte behöver komma i ordning och han skriver vidare att man kan lägga till 

frågor som uppkommer under intervjuns gång men att man i stort sett använder sig av de 
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frågor man har. Med en intervjuguide kan jag alltså även lägga till frågor om jag känner att 

det krävs för att jag ska kunna få ett så uttömmande svar som möjligt. 

 

Min intervjuguide bestod av tre teman med underfrågor. Dessa teman, som alltså i sig inte är 

frågor utan snarare rubriker, utgår från frågeställningarna. På så sätt försökte  jag minimera 

risken att någon fråga missades samtidigt som frågorna var områdesindelade. Trost (1992) 

skriver att enkla och raka frågor karaktäriserar kvalitativa intervjuer. På dessa frågor kan man 

sedan få varierande och innehållsrika svar, något som jag i min studie hoppades på. Det är 

dock viktigt att jag som intervjuare inte försöker att påverka mina informanter genom att t.ex. 

ställa ledande frågor (Ejvegård, 2003; Trost, 1997).  

4.3 Genomförandet samt de etiska aspekterna 

Jag började så fort jag hade fått klart för mig hur mina frågeställningar skulle se ut, att söka 

informanter. Det var viktigt för mig att jag kunde redovisa mitt syfte med studien och hur jag 

hade tänkt att en eventuell intervju skulle kunna se ut.  

 

Redan vid den första kontakten med de eventuella informanterna poängterade jag att deras 

deltagande är både frivilligt och konfidentiellt, vilket innebär att de har rätt att säga nej och 

också avbryta en pågående intervju när de så önskar, samt att ingen utomstående kommer att 

kunna ta del av information som kan leda till att informantens identitet avslöjas (Forsman, 

1997; Trost, 1997). Informationskravet och konfidentialitetskravet är två av de  

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet och Bryman presenterar (2001). De övriga 

principerna är samtyckekravet och nyttjandekravet. Dessa innebär att alla som medverkar i en 

undersökning själva har rätt att bestämma kring sitt eget deltagande samt att uppgifterna som 

samlas in i undersökningen endast får användas för forskningens ändamål. 

 

Efter att jag hade fått klartecken från eventuella informanter bad jag dem att skicka det 

material som fanns på respektive skola om hur de gick tillväga vid tystnadspliktsförbindelse, 

som kan vara användbart för mig i min undersökning. Samtidigt skickade jag även ett e-mail 

där jag återigen förklarade syfte och frågeställningar för min studie. 

 

Själva intervjun anordnades så att jag besökte rektorernas arbetsplatser i respektive kommun. 

Trost (1997) och Bryman (2001) skriver att miljön bör vara så fri från störningsmoment som 

möjligt. Det är även viktigt att informanten känner sig trygg. Mina intervjuer hölls på 
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informanternas tjänsterum och detta hade sina för- och nackdelar. Att telefonen skulle ringa 

var inga problem att åtgärda det var däremot värre att kollegor bara kunde gå rakt in i rummet.  

4.4 Bearbetning av data 

När jag hade genomfört intervjuerna transkriberade jag dem direkt efteråt. Detta för att jag 

tror att det ger mig mer av intervjun om jag direkt efteråt kan återuppleva den igen. Varje 

intervju transkriberades ordagrannt med hjälp av dator och mitt inspelade material. 

 

Jag valde att göra en analytisk induktion för bearbetningen av mitt material. Det innebär att 

jag först efter att jag hade samlat in allt material började med att analysera detta. Min analys 

bestod av kodning och tolkning av det insamlade materialet (Hartman, 1998). Jag läste först 

igenom alla intervjuerna och försökte skapa någon slags struktur genom att samla den 

information som var relevant utifrån mina frågeställningar. Jag försökte skapa rubriker till den 

samlade informationen, dessa rubriker förändrades dock flera gånger under arbetets gång 

eftersom jag t.ex. slog ihop flera rubriker till en. Med hjälp av citat och referat skapade jag 

olika grupper för informationen som jag sedan producerade en flytande text av. 

 

De frågeställningar som jag har satt som grund för hela undersökningen styrde analysen. Jag 

har sammanfört de delar av materialet som handlar om samma sak.  Efter att jag hade 

grupperat materialet, trädde ett mönster fram som visade hur olika synsätt hängde samman för 

personer i den undersökta gruppen (Hartman, 1998). 

4.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 

När man arbetar med en undersökning är det viktigt att man reflekterar över huruvida man har 

undersökt det som man från början har utgett sig för att undersöka, dvs. man måste fastställa 

undersökningens validitet (Ejvegård, 2003; Halvorsen 1992; Kullberg, 2004). Enligt Ejvegård 

(2003) uppstår inga problem så länge man har en klar metod för undersökningen och vet vad 

den står för och även använder den konsekvent. Att undersökningen har en god reliabilitet 

innebär att undersökningen är tillförlitlig och pålitlig. Om reliabiliteten är hög har forskaren 

använt den vetenskapliga metoden på ett noggrant och tydligt sätt. Resultatet i en sådan 

undersökning är säkert och trovärdigt (Kullberg, 2004) 

 

Inom kvalitativ forskning har det diskuterats hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2001; Kullberg, 2004). Eftersom man vid en kvalitativ 
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undersökning är intresserad av att se hur informanten uppfattar olika företeelser kan det vara 

svårt att nå fram till validitet i samma utsträckning som i en kvantitativ 

forskningsundersökning (Bryman, 2001; Trost, 1997). Enligt Trost (1997) är detta inget som 

hindrar att datainsamling inom kvalitativ forskning ska utföras på ett sådant sätt att det blir så 

trovärdigt och tillförlitligt som möjligt. 

 

Jag valde att spela in mina intervjuer på band. Jag såg det som en fördel att jag återigen kan 

lyssna på intervjun och på så sätt återuppleva tonfall och ordval igen. Att se till att 

intervjudelen sköts snyggt är både för min egen och för informantens skull. Att göra en 

intervju som inte blir dokumenterad på ett korrekt sätt minskar hela undersökningens 

tillförlitlighet (Trost, 1997). Det gäller helt enkelt att ha informanterna i åtanke vid planering, 

genomförande och bearbetning av den insamlade datan (Forsman, 1997). Vid kodandet av 

materialet är det viktigt att mina egna tolkningar och åsikter hålls borta från informanternas 

svar, min egen uppfattning speglas sedan i resultatdiskussionen. 

4.6 Metoddiskussion 

Urvalet grundades i att jag ville ha en så bred syn på sekretess och anmälningsplikt som 

möjligt. Genom ett icke-sannolikhetsval föll större delen av befolkningen bort eftersom jag 

valde att intervjua rektorer. Detta beror helt enkelt på att jag trodde att de var de som var mest 

lämpliga att svara på mina frågor eftersom de har den mest överskådliga bilden av skolan.  

 

Eftersom sekretess och anmälningsplikt kan vara känsligt att prata om valde jag att inte ta 

kontakt med någon av de rektorer som jag själv har kontakt med genom släkt, vänner och 

utbildning. Jag ville möta nya ansikten som kände att jag inte hade någon tidigare erfarenhet 

av skolans struktur och inte var där i ett granskande syfte.  

 

Jag hade i början svårt att få tag i informanter som hade tid att ställa upp men i slutändan 

lyckades jag få tag i sex rektorer från tre olika kommuner. Intervjuerna var ett ömsesidigt 

givande och tagande och blev likt ett samtal. Jag fick väldigt bra och uttömmande svar under 

intervjuerna. De svar som jag fick var till största del inte helt oväntade men det fanns även 

svar som var väldigt olika varandra och som förvånade mig. 

 

Jag misstänkte innan intervjuerna att jag skulle få problem med att en del frågor var känsliga 

och att jag därför inte skulle få tillförlitliga svar. Genomgående var informanterna väldigt 
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positiva till mitt besök och även till min undersökning. Jag kände att de var uppriktiga och 

flera av dem fick nog en tankeställare kring sekretess och anmälningsplikt, något som jag tror 

bara är positivt.  

 

Jag förstod att ett etiskt dilemma skulle kunna uppstå i och med mina intervjuer. Det fanns en 

risk att mina informanter i stundens hetta skulle kunna avslöja information i samband med 

sekretess och anmälningsplikt som gäller under de lagar som skolans verksamhet ska rätta sig 

under. Jag var förberedd på detta inför mina intervjuer men ingen av informanterna gav 

information som på något sätt var sekretessbelagd. Exempel på situationer målades upp, men i 

alla fall hölls eleven eller förälderns identitet anonym. 

 

Under intervjuernas gång framkom material som inte direkt har någon relevans för mina 

frågeställningar och därför har jag heller inte redovisat detta i min resultatredovisning. Jag har 

i den försökt att visa en bredd och även sådant material som stämde överens med alla 

informanter. 
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5. Resultatredovisning 
Mina resultat av den undersökning jag har genomfört kommer här att presenteras utifrån mina 

frågeställningar. 

5.1 Variation i arbetet med sekretess 

Att sekretess inom skolan är viktig och att personalen tar dessa frågor på högsta allvar råder 

det inga tvivel, hos mina informanter. Det visar sig dock att arbetet med sekretess skiljer sig 

relativt mycket från skola till skola. På alla skolorna grundar sig dock arbetet i en 

sekretessförbindelse, den kallas också för tystnadspliktsförbindelse. De förbindelser som de 

olika skolorna använder är relativt lika och hänvisar och citerar till delar ut sekretesslagen 

från 1980. I förbindelsen poängteras förbudet att avslöja information, muntligt eller på annat 

sätt, och det gäller inte bara till den anställdes familj, utan i de flesta fall även till 

arbetskamraterna.  

 

Denna förbindelse undertecknar alla anställda och på så sätt lovar man att arbeta efter de 

bestämmelser om sekretess som finns inom skolan. På alla skolorna finns en personalpärm 

som kan fungera som ett uppslagsverk för personalen och här i finns också information, i 

olika grad, om sekretess i olika skolsituationer. En rektor menade att det sedan inte sker någon 

vidare information, den räknar man med att iallafall nyexaminerade lärare bär med sig från 

utbildningen. 

 

Det framgår tydligt av undersökningen att det i det vardagliga arbetet uppstår frågor om 

sekretess och att det då ofta rör sig om tystnadsplikten. Sen skiljer det sig lite från skola till 

skola hur man tycker att tystnadsplikten tillämpas. 

 
Vad är det vi säger och vad är det vi gör. För det finns ju olika sekretess tycker jag. Rent 
moraliskt och vad är det vi säger i personalrum och vad är det vi säger i arbetslag och jag 
hävdar ju att vi aldrig pratar så och det är jag jättestolt över. På den här skolan pratar vi inte 
med varandra om barnen på ett sådant sätt.  

 

En annan aspekt i hur man konkret arbetar med sekretessen rör utlämnande och överlämnande 

av handlingar och alla informanterna poängterade samarbetet med föräldrarna. Kan skolan få 

samtycke från hemmet underlättas arbetet med frågor som är bundna till sekretess och 

situationen blir då enklare att hantera. 
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Där det diskuteras mycket är vid överlämnande av barn till oss från förskolan och 
förskoleklass te.x. men även ut härifrån. En av huvudreglerna vi varje sådant här läge är, är 
föräldrarna införstådda? Då är det fritt fram, och det är A och O egentligen att ha det i 
grunden, som huvudprincip. Då kan sköterskan, då kan förskolan, då kan vi prata med 
varandra, och gärna i närvaro av föräldrar. 

 

De flesta rektorerna tog också upp åtgärdsprogram och elevakter som exempel för att beskriva 

överlämnandet av en handling och hur man kan göra arbetet med detta mer skyddande.  

 
Vad är det som ska stå och inte ska stå? Därför har vi gjort en bakgrundsblankett där, och den 
är ju sekretessbelagd. Och det andra är ju en offentlig handling och.. så var det inte förut utan 
det har vi verkligen omarbetat och verkligen sett till att barnen är skyddade på det sättet. 

 

Många av rektorerna menade att det finns brister i deras arbetssätt med sekretess i skolan. Det 

finns tystnadspliktförbindelser och man har skriftliga riktlinjer men i vardagen i skolan är inte 

många lärare insatta i sekretessens regler. Två av mina informanter berättade att 

ledningsgruppen på skolan precis har varit på kurs för att kunna hantera sådana här frågor och 

utifrån det upprätthålla sekretessen på skolan, detta medan andra informanter aldrig har varit 

på någon fortbildning om sekretess. 

 

Flera av informanterna menar att man behöver levandegöra hur man ska formulera sig, när, 

var och hur man får säga saker och vad som ska skrivas och inte, i olika dokument.  

 
Den delen är något som man kan förstärka, det känner jag själv nu när vi pratar om det. Ja hur 
jobbar vi med sekretessen här? Ja jag vet inte om vi jobbar så mycket med den, det är mer i 
situationer där vi diskuterar elevers situationer och ibland hemförhållanden, i dom 
situationerna tänker vi på sekretessen. Men information och utbildningsmässigt är det något 
vi skulle kunna bli bättre på. 

 

I frågor som informanterna själva kan ha svårt med när det gäller sekretess finns det dock 

hjälp att få. Alla rektorerna menar att man aldrig behöver stå ensam utan de känner att de, i 

olika grad, kan få stöd och hjälp från socialtjänsten, något som de är tacksamma för. 

Socialtjänsten fungerar på så sätt som en sakexpert. Ingen av informanterna har blivit 

anklagade för att ha misskött sig kring sekretess men menar också att skulle de bli granskade 

så kanske de inte skulle få godkänt rakt igenom. 
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5.2 Stor respekt för anmälningsplikten 

Informanterna är eniga i åsikten om anmälningsplikt. Den är viktig och de tycker alla att den 

tas på högsta allvar inom deras skolor och det är personalen där mycket medveten om.  

 
Jag tycker att lärare är en personalgrupp som har stor respekt för den, det har de. Hos oss 
gottar man sig inte i elevens förhållanden, utan tvärtom så gör man väldigt, väldigt mycket. 
Man vänder ut och in på sig själv och ja.. näe, jag tycker att man har väldigt stor respekt för 
människor som har det svårt. 

 

Hur man hanterar eventuella anmälningsfall skiljer sig inte så mycket mellan skolorna. På alla 

skolorna är det rektorerna som sköter själva anmälan. På en av skolorna har det dock hänt att 

även läraren har gjort den, men det sker alltid efter samråd med ledningen. Att rektorn gör 

anmälan ser de själva som positivt. Han eller hon är ansiktet utåt och det ingår helt enkelt i 

den befattningen att sköta anmälningar och i och med det lyfts en stor press från lärarna. 

Enligt informanterna måste man som rektor vara lyhörd för vad personalen säger. Det är de 

som varje dag träffar eleverna och på så sätt märker om något inte står rätt till. 

 
Lärarna kommer till mig och säger att Pelle mår inte bra och han säger vissa saker och vad 
kan det bero på? Och så har vi ett förslag då kanske att vi ska iaktta lite till eller att vi kan be 
den eller den medarbetaren att vara med i klassen och observera om han hör nåt eller kolla 
med specialläraren om hon kan försöka sitta lite ensam med barnet. Ja vi provar ju på det 
sättet för att försöka att få mer och mer på fötterna. Det är väldigt lätt att hoppa till snabba 
trosuppfattningar. 

 

Alla informanterna utom en, som aldrig har gjort en anmälan, säger att de är relativt vana vid 

anmälningar. Rektorn som aldrig har gjort en anmälan tror att det beror mycket på i vilket 

område man arbetar, och några av de andra rektorerna resonerar på samma sätt, men flera 

poängterar att man måste vara uppmärksam. Det kan finnas skäl till misstanke även bland de 

familjer som utåt ser väldigt skötsamma ut.  Även de som är erfarna tycker ofta att det är svårt 

att kunna urskilja om en anmälan bör göras eller ej. Till sin hjälp tar man då, på ett eller annat 

sätt, socialtjänsten och det är något som alla informanterna har gemensamt, även om inte alla 

har regelbundna träffar med dem; 

 
Socialtjänsten är ju som vi brukar säga, rådgörande för oss. Vi har regelbundna träffar 
inbokade, med rektor och socialsekreterare och vi kan då ta upp frågeställningar. Vi kan 
beskriva ett ärende och utifrån det få råd om vi känner oss tveksamma. 

 

Rektorerna menar att det ger en stor trygghet att kunna fråga om råd vid en anmälan även om 

de inte kan säga exakt vem eleven är. En av informanterna beskriver det såhär: 
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Vi har ju en stödsamordnare hos soc, som gör förfrågningar om familjer där namn inte 
överhuvudtaget nämns. Och det är rätt skönt att kunna ha ett bra samarbete där man inte 
behöver uppge namn och adress men ändå kan få stöd och hjälp om det är så att det hårdnar 
till kring en anmälan. 

 

När man har diskuterat och samlat mer information och anser att man har något att stå på så 

går man vidare med anmälan. En anmälan görs sedan skriftligt eller muntligt till 

socialtjänsten. Informanterna i undersökningen som någon gång har anmält säger att de har 

gjort både skriftliga och muntliga anmälningar. Den muntliga anmälan brukar de dock 

komplettera med en skriftlig för att ha allt nerskrivet. 

 
..sen kopplar soc ofta till klassläraren, det börjar där, och de vill träffa dem. Och då kommer 
de till mig och är oroliga. Men vi måste ju säga det vi ser och sådär. 
 

5.2.1 Relationen till familjen är viktig 

Alla informanterna är medvetna om att en anmälan bör göras så fort misstanke finns om att ett 

barn far illa. De menar att kontakten med familjerna är viktig i skolans arbete men att hela 

verksamheten emellertid bygger på att barnen mår bra. 
 

Hela tiden måste ju barnens villkor och deras bästa vara i fokus och det finns ju ärenden som 
inte får fördröjas där man måste handla snabbt. Ibland kan vi ta kontakt med hemmet och 
säga att vi kommer att göra en anmälan och att vi ser det som en hjälp till dig och din familj 
och det är inget som ska ligga till last utan det ska vara en hjälp. Det gäller att försöka få dem 
att förstå det.  
 

 

Ibland kan familjerna bli tacksamma, men det händer också att de blir väldigt upprörda och 

känner sig svikna av skolan. Att få familjen att förstå att en anmälan görs av välmening är inte 

alltid så enkelt. En av rektorerna har upplevt fall där hela familjen eller delar av den själv har 

kommit till en sådan insikt i situationen att man kan tänka sig tillsammans med skolan anmäla 

sig själv. Detta har då skett efter att skolan har kontaktat familjen och förklarat att en anmälan 

kommer att göras. 

 
Vi haft fall där föräldern var redo att anmäla sig själv för att de kände att de inte riktigt 
klarade av det. Men då känner man ju ändå att det är en bra, inom citationstecken, lösning.  

 

Det skiljer sig lite från rektor till rektor men undersökningen visade att de som blir anmälda, 

ofta också kan förstå direkt. Blir de däremot väldigt upprörda ringer de ofta till skolan och 

skäller och gråter och säger att barnen inte får komma mer, men i slutändan kommer barnen 
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sen ändå, berättar en rektor. Så aggressionerna lägger sig ganska fort när socialtjänsten har 

börjat arbeta med fallet och familjen förstår att det är för deras eget bästa. En av rektorerna 

säger att: 

 
Jag har gjort så många anmälningar under de här åren och jag kan inte minnas ett enda fall 
där det i slutändan inte har blivit positivt, jo det skulle förresten vara i de fall när familjen 
hastigt flyttar till en annan kommun, då är det inte positivt.  

 

Informanterna menar att eftersom skolan, om familjen flyttar till en annan kommun, inte har 

någon möjlighet till uppföljning, känner en stor frustration och vanmakt. Flera av rektorerna 

menar att det har hänt åtskilliga gånger vid anmälningsfall att familjen, istället för att ta emot 

hjälp, flyr. 

 

Undersökningen visade att informanterna tror att föräldrar har dålig kunskap om skolans 

skyldigheter gentemot hemmen. Alla rektorerna tror att det är ytterst sällan som föräldrar är 

medvetna om dessa och vissa menar att det således handlar om undantagsfall, t.ex. föräldrar 

som arbetar med liknande verksamhet. På en av skolorna har man försökt att skapa en dialog 

genom att vara rak om vad som gäller gentemot föräldrarna och man informerar därför om 

anmälningsplikten. 

 
Det är viktigt att lärarna säger till föräldrarna för annars är det lite att lura dem, om man inte 
nån gång har berättat det. Jag tycker att har man talat om att, om era barn kommer och 
berättar någonting så är vi tvungna att anmäla det. 

 

Ungefär hälften av informanterna menar att barnen har svårt att urskilja vad som är rätt och 

fel i föräldrarnas hantering av dem. Andra tror att barnen i hög utsträckning vet vad en 

förälder får eller inte får göra mot ett barn.  

 
Att föräldrar inte får slå det tror jag att de vet. Men när de inte får den kärlek de är berättigade 
till eller den omvårdnad, eller klädvård eller mat eller så, det tror jag inte att de vet på samma 
sätt. Men just det här med att slå, ”att du får inte slå mig för jag är barn”.  

 

Att barnen har kännedom om deras rättigheter kan i vissa fall leda till att de är öppna och 

berättar om sin hemsituation även om den kan vara svår, säger en rektor medan en annan är av 

helt motsatt uppfattning och menar att barn är helt lojala mot sina föräldrar, även när de själva 

blir utsatta av dem. 
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5.2.2 Brister i tillämpningen av anmälningsplikten 

I undersökningen framkommer det att alla rektorer utom en tror att tillämpningen av 

anmälningsplikten inte sker i den mån den borde. Att anmälningar inte görs beror enligt 

informanterna på olika orsaker, exempelvis att man inte vill skada familjen eller på något sätt 

försämra relationen med den ligger till grund för de svar som de gav. Några av rektorerna 

menar att det förtroende som de ständigt försöker bygga upp mellan hem och skola, kan göra 

att lärare blir rädda för att anmäla för att man sedan kan tappa denna relation. 

 

Att man inte anmäler eller att det tar för lång tid innan anmälan sker handlar alltså om att man 

vill vara säker på att man tar rätt beslut för att inte starta en process som sedan är svår att 

stoppa, detta trots att en anmälan ska göras vid minsta misstanke. Alla rektorerna menar att 

”vid minsta misstanke” är ett svårdefinierbart begrepp. 

 
Det behöver ju inte vara så tydligt så att det är något vi kan gå vidare med utan på något sätt 
är ju de flesta av oss funtade så att, ”jo, vi vet om att vi ska anmäla men vi bara misstänker att 
ett barn far illa”. Och om det inte finns skäl för misstanke utan bara en känsla hos mig att 
något borde vara annorlunda, vad gör jag då med det hela?  

 

Undersökningen visar att definitionen om både vad som är ”vid minsta misstanke” och även 

”för barnets bästa” är svåra att hantera, men att man får förhålla sig till varje situation som 

dyker upp och räkna med att ingen är den andra lik. Några av informanterna tar upp dilemmat 

med den misshandel som inte syns på utsidan, där ett blåmärke ej kan bli avgörande om en 

anmälan ska göras eller ej. 

 
Det som är svårast är när det är psykisk misshandel, där man inte kommer åt riktigt. Det här 
som är så uppenbart, det är inget svårt, det är klart att det ställer till det men det är svårare när 
barnen är i våld på föräldrarna rent psykiskt..  

 

Några av rektorerna menar att det också kan vara av rädsla och obehag som man ibland är mer 

eller mindre tveksam vid en anmälan. En rektor beskrev det såhär: 

 
...att man kan känna att man indirekt blir hotad eller märkt eller något sånt, men jag har inte 
hört nån säga något om det men jag kan tänka mig att man kan gå och fundera på det ”om jag 
nu anmäler den här familjen, vad händer då mina barn eller vad kan hända?” 

 
Alla informanterna, inklusive den som tror att anmälningarna görs i den mån de bör göras, 

säger att personalen upplever anmälningsplikten som ett obehagligt och väldigt känsligt inslag 

i deras yrkesutövning. Det är något som man upplever som skrämmande och som man ryggar 



33  

tillbaka inför. Samtidigt är personalen inom skolan väl medveten om den och har stor respekt 

för människor som har det svårt. 

5.2.3 Relationen mellan socialtjänsten och skolan 

Alla informanterna poängterade vikten av ett gott samarbete med socialtjänsten trots att långt 

ifrån alla har en sådan relation. Vissa kände dock att man har insyn i varandras verksamheter 

och att man känner sig bekväm i det samarbete som finns. Det visade sig att kommunerna 

emellan hade relativt skilda sätt att förena skola och socialtjänst, men det fanns också stora 

skillnader inom kommunerna. En av rektorerna menar att de på skolan har gjort allt för att få 

en närmre relation och också gett det en hel del tid. 

 
Vi var med i ett projekt med soc och vi satt flera eftermiddagar här och vi satt uppe på 
socialförvaltningen för att vi skulle lära känna varandra och det skulle vara enklare allting. 
Men egentligen har det inte hänt nånting. Nu när man vänder sig dit så har den personalen 
som vi träffade under projektet slutat, så nej, jag kan inte säga att det är nåt bra samarbete. 
Det känns som att vi inte har en aning om vad de gör egentligen, och vi får inte veta vad de 
gör och det är inte bra. 

 

I undersökningen framkommer det tydligt att även de skolor som har ett bra samarbete med 

socialtjänsten känner att det hade varit bra om man kunde få en bättre återkoppling. En 

informant säger att hon varje gång måste ringa för att ens få en bekräftelse på att de har tagit 

emot hennes anmälan. Ett visst material från socialtjänsten är sekretessbelagt men en rektor 

menar ändå att det är till stor vikt att både skolledning och lärare får veta om det till exempel 

är så att ett barn inte kommer tillbaka till skolan mer. Hon menar dock att det gäller att man 

inser att det handlar om två institutioner som arbetar olika och att man inom skolan inte kan 

räkna med feedback om man inte själv bjuder till lite. Några av informanterna tror att till 

vilken grad samarbetet fungerar ofta beror på personliga relationer. 

 

Undersökningen visar att anmälningar många gånger läggs ner utan att skolan har blivit 

informerade. Det skapar enligt några av rektorerna en stark misstro för socialtjänsten, speciellt 

hos lärarna. De tror att detta också kan påverka att en anmälan ej görs för man tycker inte att 

socialtjänsten tar den på allvar och att det sedan inte leder till något.  

5.3 Problematik i arbetet för barnens bästa 

Att både sekretess och anmälningsplikt är positivt i den bemärkelsen att det är något bra och 

oerhört viktigt, är något som informanterna är eniga om. De poängterar alla att det är positivt 

på det sättet att det ofta blir till en möjlighet för familjen och varken anmälningsplikten eller 
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sekretesslagen är något som de upplever, missbrukas. Tvärtom så tycker man att lärarna gör 

så gott de kan i den utsträckning som är möjlig. En av intervjupersonerna menar att arbetet 

underlättas om man har i åtanke att man arbetar för barnets bästa. Att det sedan kan diskuteras 

vad som är barnets bästa är en annan sak och det är något som man i varje situation får 

försöka att ta ställning till. 

 

Att man är medveten om vad som gäller inom sekretess och anmälningsplikt som personal 

skapar också en attityd som är positiv till just det arbetet. En informant beskriver det såhär: 

 
Alltså om man vet vad som gäller och på något sätt vet hur anmälningspliktsrutiner ser ut och 
vad det är som ligger bakom det, och om man känner sig trygg med sekretesshanteringen och 
så, så är det ju positivt. Jag tror att det är ett verktyg för att man ska känna en trygghet.  

 

De problematiska aspekterna som informanterna menade kan uppstå i arbetet med sekretess 

och anmälningsplikt varierade mer. I både situationer där frågor om sekretess och 

anmälningsplikt blir aktuella uppstår alltid dilemman på grund av de beslut man måste ta. 

Sekretessen utpekas som komplicerat på grund av att det är enkelt att man bryter mot 

tystnadsplikten, eller på annat sätt avslöjar information som är sekretessbelagd. 

 
Det är ju just det här att man hela tiden behöver se till att hålla sig på rätt sida. Att man vid 
dokumentation eller vid samtal eller andra forum har en professionell inställning och vet vad 
jag kan lämna ut och inte.  

 

Med anmälningsplikten framgår det tydligt i undersökningen att det är avgörandet om en 

anmälan ska till stånd eller ej, som för personalen i skolan känns problematiskt. Informanterna 

menar dock att eftersom en anmälan ska göras vid minsta misstanke, bör den göras så fort 

man kan, men att man ofta vill samla lite mer information innan anmälan görs. Alla rektorerna 

är eniga om dilemmat men menar att det egentligen inte bör vara ett problem. Uppstår minsta 

misstanke ska man från skolans håll anmäla, man behöver inte utforska mer, det ingår inte i 

skolans arbete att undersöka om misstanken var befogad eller ej. 

 

Den problematik som enhälligt framhålls av alla rektorerna är den om sekretess som uppstår 

mellan olika verksamheter inom skolan. Enligt några av informanterna kan de leda till 

situationer där både irritation och frustration uppstår. 
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Vi har olika sekretessgränser och de kan ju tolkas olika av olika tjänstemän eller 
befattningshavare. Jag kan bli lite irriterad när jag får veta någonting efteråt som hade varit 
väsentligt och som någon inte har kunnat säga.  

 

Även den sekretess som finns mellan förskola och skola kan vara problematisk. Enligt flera 

informanter har förskolan en strängare sekretess än skolan och det innebär att man ibland inte 

kan få veta tillräckligt mycket om barnen när de börjar i skolan. Samtidigt ställer sig några av 

rektorerna frågande till om allt verkligen är nödvändigt att veta och de tror att mycket handlar 

om rutin när svårhanterliga situationer dyker upp.  

 
Det är ju såhär att är man en rutinerad arbetsledare eller chef så är man inte så sugen på att 
veta vad som står om familjerna och barnen. Jag är inte ett dugg intresserad av det utan det 
kan ju isåfall vara om det finns något där som gör att jag kan eller måste gå vidare, det är mer 
så.  

 

En informant menar att det man måste veta om barnen, det ska man också få veta, så att inte 

barnet blir lidande. Där får inte sekretessen vara ett hinder utan en möjlighet på det sätt att 

man istället kan hjälpa barnet. Enligt några av intervjupersonerna minimeras problemet av att 

man har fullt förtroende för t.ex. en skolsköterska och räknar med att hon eller han kan 

hantera situationen och vet vad som gäller i varje enskilt fall. Samma problem kan enligt 

informanterna minskas relativt enkelt genom att vårdnadshavarna ger sitt godkännande för 

överlämnande av information. Det finns också möjlighet att sekretesslägga delar av ett 

dokument men att resterande är en offentlig handling.  

 

Samtidigt som rektorerna tycker att det kan vara problematiskt med just överlämnande av 

handling och sekretess mellan olika verksamheter, är det något som man tycker att man kan 

hantera och som ofta inte leder till något dilemma. En rektor menar att det är ytterst sällan 

som en handling begärs utlämnad och i de fall det händer så finns det sätt att lösa det på. Alla 

informanterna menar dock att kontakten med föräldrarna är en förutsättning för att en dialog 

ska kunna finnas mellan skola och hem, något som är väldigt betydelsefullt för skolans arbete. 

 

Trots att alla informanterna menar att sekretesslagen och anmälningsplikten i vissa fall 

upplevs som problematiska är det inte mycket som de anser borde förändras i 

sekretesslagstiftningen. Flera av rektorerna menar dock att eftersom man ofta upplever 

problem med att olika verksamheter inom skolan har olika sekretess är det något som hade 

kunnat förändras. Huruvida det skulle kunna vara möjligt är ovisst eftersom till exempel 

sjuksköterskan styrs av medicinska principer som förhindrar detta.  
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Även sekretessen mellan förskola och skola önskar flera av de intervjuade, att den kunde vara 

öppnare. En av rektorerna säger dock att detta är något som det arbetas med just nu och hon 

tror att förskola och skola i framtiden kommer att få förhålla sig till samma regler.  

 
Personalen skulle då inte behöva fråga sig själva om de gör rätt hela tiden. För det är i 
ambitionen att göra rätt som det ofta blir missförstånd, så det kan jag tycka borde ändras. 

 

Anmälningsplikten är det inte någon av intervjupersonerna som vill ändra något med. Man 

anser att den kan vara frustrerande och svårhanterlig men man kan inte tänka sig något sätt 

som skulle fungera bättre än vad det gör idag. Det som däremot skulle kunna vara bättre är 

samarbetet med socialtjänsten. En rektor menar att det inte är sekretess och anmälningsplikt i 

sig som skapar problem, men att det är det bristande samarbetet med socialtjänsten skapar den 

största oron och osäkerheten bland personalen. 

 

En informant menar dock att hon tror att fler fall skulle anmälas om man som anställd inom 

skolan fick vara anonym vid en anmälan. Hon menar att rädsla och obehag för att uppge sitt 

namn kan bli så stor att man hellre avstår. De andra informanterna är av motsatt mening och 

tycker att det är en självklarhet att man uppger sitt namn när man genomför en anmälan. Det 

ger enligt dem mer tyngd på anmälan och socialtjänsten har enklare att göra en bättre 

utredning. 
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6. Resultatdiskussion 
I min undersökande del av uppsatsen var min förhoppning att jag skulle få ta del av 

tillämpningen av sekretess och anmälningsplikt, och även attityder och erfarenheter av detta 

arbete. Efter att ha läst relativt mycket litteratur i ämnet om hur det ska vara, saknade jag den 

del där det redogjordes hur det fungerar i praktiken. 

 

Jag har under den tid jag arbetat med undersökningen fått ta del av det sätt som man på olika 

skolor i olika kommuner arbetar med sekretess och anmälningsplikt. Vissa har ett mer 

utarbetat system än andra men attityderna har i stort varit detsamma. Det har varit väldigt 

lärorikt, men även roligt att få denna inblick i olika skolors organisation. 

6.1 Tillämpandet av regler om sekretess och anmälningsplikt 

I den underökning jag har gjort framkommer det att attityden till sekretess och 

anmälningsplikt på de skolor som jag har besökt är relativt likvärdig men att det i större 

utsträckning är tillämpandet av dessa regler som skiljer sig.  

 

De regler som finns och som tillämpas om sekretess handlar i stort om förbjud att lämna ut 

handling och tystnadsplikt. På alla de skolor som jag har besökt är personalen, enligt 

rektorerna, väl medvetna om detta och det är något som man tycker är viktigt eftersom barnen 

och dess anhöriga måste skyddas. Man menar dock att det inte är något som det arbetas aktivt 

med och både jag och flera rektorer kunde se brister i sättet man informerar om sekretess för 

personalen på skolan. Jag tror inte att man ska räkna med att ens de lärare som kommer direkt 

från lärarutbildningen har med sig grundläggande kunskap om varken sekretess eller 

anmälningsplikt. Olsson (2001) menar att lagen om sekretess har fått ett dåligt rykte som 

mycket grundar sig i de yrkesverksammas kunskap om den. Bengtsson och Svensson (2002) 

menar att fortbildning och kunskap är nödvändig för att arbetet med sekretess ska kunna 

utvecklas till en möjlighet istället för något som är besvärligt. Att så pass få av skolornas 

ledningsgrupper hade varit på fortbildning om sekretess känner jag mig inte tillfreds över. 

Eftersom det är relativt ovanligt att sekretessen träder in i arbetet, men ändå nog så viktigt när 

den gör det så anser jag att det är något som borde anordnas kontinuerligt för om inte all 

personal i skolans verksamhet, så för den ledningsgrupp som finns. 
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Det faktum att det till exempel är ytterst ovanligt att någon ber om att få ta del av en allmän 

handling inom skolan tror jag kan leda till att uppdatering av sekretesslagen inte känns så 

viktigt. Vad som får spridas muntligt är mer aktuellt och flera av rektorerna påpekade också 

att det är något man försöker arbeta med, vilket självklart är positivt. 

 

De dokument som informanterna menar att sekretessen konkretiseras genom, förutom 

tystnadsplikten, är utlämnandet och överlämnandet av åtgärdsprogram och elevakter. Detta är 

dock inte vanligt förekommande. Erdis (2003) menar precis som informanterna att det här 

finns möjlighet att sekretesslägga sådant som kan skada den enskilda och det kan vara 

handlingar som beskriver bakgrunder till beslut och liknande. Dock är besluten i sådana här 

dokument alltid offentliga. Självklart kan det finnas bakgrund till ett beslut som för 

allmänheten är helt irrelevant. Därför är det viktigt att man är noggrann vid hanteringen av 

sådan information eftersom det kan göra stor skada för den enskilda personen om det sprids. 

 

Jag kunde under mina intervjuer känna att informanterna och verksamheten de styr präglas av 

en större medvetenhet vad det gäller anmälningsplikten än reglerna om sekretess. Enligt 

informanterna är personalen fullt medvetna om vad anmälningsplikten innebär för dem i deras 

yrkesverksamhet. Det framkommer dock tydligt att tolkningen av anmälningsplikten är mer 

problematisk. Erdis (2003) skriver att anmälan ska ske vid minsta misstanke om att ett barn 

kan fara illa, något som man vid tillämpningen av anmälningsplikt hanteras relativt olika. Det 

framkommer i undersökningen att olika personal och olika skolor definierar ”vid minsta 

misstanke” på olika sätt. Informanterna delades här i två läger jag kan mycket väl förstå deras 

synsätt. Några av rektorerna menar att både personalgruppen på skolan och de själva definitivt 

inte räds för att göra en anmälan så fort minsta misstanke uppkommer. Andra rektorer menar 

att det är skönt att få lite mer information i fallet innan man drar igång en process som kan 

vara svår att stoppa om det skulle visa sig att det hela är en missuppfattning av något slag.  

 

Informanternas tillämpning av anmälningsplikten skiljer sig åt och jag tror att deras erfarenhet 

speglar deras sätt att tänka. Informanterna resonerade på ett sätt där de som är vana vid att 

anmäla menar att de också har lite enklare för det, de har mer rutin och det spelar in, i 

jämförelse med de rektorer som mycket sällan eller aldrig gör en anmälan. 

 

Olsson (2001) skriver att genom att rektorn är den som anmäler visar skolan att man står enad 

i beslutet och här syns ett tydligt samband gentemot mina informanter. Rektorerna på alla 
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skolorna sköter själva anmälningarna till socialtjänsten. De menar att det ingår i deras 

tjänstemannabefattning och det är inget man kan välja bort. Deras attityd till att de gör 

anmälningarna är endast positiv och de menar att genom att de sköter en sådan sak, minskar 

man pressen på den aktuella läraren. Jag håller med informanterna men jag tror samtidigt att 

även om inte klassläraren gör anmälan kan han eller hon bli utsatt i sista ände. Blir föräldrarna 

upprörda och arga är de medvetna om att även om rektorns namn finns på anmälan så kan i 

själva verket läraren ligga bakom, men jag kan inte se något annat sätt att gå till väga. 

6.2 Möjligheter och svårigheter vid tillämpningen av reglerna 

Det som för informanterna i min undersökning kändes besvärligt med sekretesslagen och som 

alla under intervjun tog upp var avgränsningen över vilken information som får och inte får 

lämnas ut. Man tycker helt enkelt att det är problematiskt att vid varje enskilt fall behöva 

avgöra hur man ska hantera situationen.  

 

Enligt sekretesslagen (i Bengtsson och Svensson, 2002; Olsson, 2001) gäller sekretess mellan 

olika myndigheter. Det innebär att sekretess råder mellan skola och t.ex. förskola men även 

mellan olika verksamheter inom skolan, som t.ex. skolhälsovården och den administrativa 

personalen. Enligt informanterna, precis som Bengtsson och Svensson (2002) menar, är detta 

något som ibland orsakar problem eftersom det hindrar viktig information att spridas mellan 

olika verksamheter runt skolan. Flera av informanterna tycker att arbetet hade förenklats om 

de olika verksamheterna hade haft samma regler. Samtidigt uppfattade jag att man är glad att 

det finns en sekretess och att den sedan kan vara besvärlig betyder inte att den inte fungerar.   

 

Bengtsson & Svensson (2002) tycker att det är viktigt att hemmen är medvetna om vilka 

skyldigheter som åligger skolan. Bara en av skolorna jobbar i större utsträckning med att 

informera föräldrarna om skolans skyldigheter, helt enkelt hur det ser ut med utlämnande av 

uppgifter och även att de måste rätta sig efter anmälningsplikten om det är nödvändigt. Detta 

leder till att man har en rak dialog med hemmen som på så sätt vet att dessa krav finns på 

skolan. Jag tycker att det var intressant att få en inblick i detta arbete, som jag under 

undersökningens gång inte uppfattar som något som är särskilt vanligt. Alla som arbetar med 

barn tror jag, vill att relationen med hemmen ska vara god och det skadar aldrig att vara rak 

och tydlig. De flesta rektorerna i undersökningen, strävar efter en god kontakt med familjen 

och precis som Olsson (2001), anser de att relationen är en förutsättning när det t.ex. kan vara 

viktigt att vårdnadshavarna ger sitt samtycke i olika frågor. 
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Både sekretess och anmälningsplikt anses utifrån min undersökning vara svåra vid 

tillämpandet. Det som skiljer dem åt är att kunskapen kring sekretess är dålig och att det 

därför blir problematiskt när sekretessreglerna bör träda in. Detta beror på att personalen, som 

jag tidigare skrev, inte alltid har tillräcklig kunskap för att kunna hantera situationen. 

Anmälningsplikten finns det en större medvetenhet kring, men här uppstår istället andra 

dilemman. Personalen har mer kunskap i frågor om anmälningsplikt men enligt nästan alla 

informanterna görs det ändå för få anmälningar. Detta beror enligt dem främst på det obehag 

och den rädsla som personalen känner vid dessa situationer. I vissa fall väntas det för länge 

och det beror enligt informanterna på att man vill vara så säker som möjligt på att en anmälan 

är det enda rätta. Enligt Frost & Sköld (1995) är det dock ytterst sällan som en anmälan som 

inte är befogad görs, utan snarare är det tvärtom, alldeles för få fall anmäls, något som alltså 

alla informanter utom en, också hävdar.  

 

Som personal inom skolan ingår det i yrkesutövandet att anmäla vid misstanke, och att en 

anmälan då inte kan vara anonym anser både Frost & Sköld (1995) och informanterna vara till 

skydd för de unga. Det framkom dock i undersökningen att man kan avvakta eller inte alls 

anmäla för att man fruktar för vad som kan hända sig själv eller sin familj när man som 

yrkesutövande måste avslöja sin identitet. Enligt Bengtsson och Svensson (2002) är det främst 

av rädsla för att relationen till familjen ska försämras som anmälningar inte görs i tid, eller 

inte görs alls. Att man är orolig för att komma i konflikt med elevernas familj och på så sätt 

skada en viktig relation, var något som alla informanterna tog upp under intervjuerna. Det 

förvånar mig dock att en informant nämnde att personal inom skolan känner sig hotad. Att 

man för att man sköter sin plikt inom det yrke man har ska behöva vara rädd för att man själv 

eller andra i sin närhet råkar illa ut tycker jag är fruktansvärt. Samtidigt kan jag mycket väl 

förstå att den chock som en anmälan mot en själv och sin familj ger till en början. 

Informanterna menade att de starka reaktionerna brukar lägga sig när socialtjänsten har börjat 

att arbeta med familjen och det verkar som att det i nästan alla fall, kommer något positiv ut 

av anmälan. Precis som Olsson (2001) menar de att det underlättar mycket om familjen 

accepterar anmälan och är villiga att ta emot hjälp. 

 

Det som uppfattas som väldigt negativt av flera av informanterna och som Bengtsson & 

Svensson (2002) beskriver, är att man inom både skola och socialtjänst är rädd för att familjen 

ska flytta och ta barnet till en ny skola. Det framkom även i undersökningen att det är relativt 
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vanligt att detta sker. Problemet uppstår då om den nya skolan ligger i en annan kommun, då 

sekretesslagen gör det omöjligt att återkoppla till den gamla skolan. 

 

Att flera av informanterna menade att de har ett dåligt samarbete med socialtjänsten är 

beklagligt. Det framkom i de intervjuer där samarbetet fungerar bra att det ger mycket och 

främst kunde jag känna att det finns en trygghet i att dessa olika verksamheter samarbetar. 

Under alla intervjuerna dök saknaden av socialtjänstens återkoppling till skolan, efter en 

anmälan, upp. Fridh och Norman (2000) samt Olsson (2001) menar, liksom informanterna, att 

ett bättre samarbete med socialtjänsten är nödvändigt. Genom ett upprättande av samarbete, 

råd och stöd och återkoppling skulle personalen inom skolan känna sig tryggare och 

förtroendet för socialtjänstens arbete skulle öka. Jag tycker att man för både familj, skola och 

socialtjänsten skull, borde kunna upprätta någon slags struktur över hur man kan återkoppla 

utan att det på något sätt leder till skada.  

 

Enligt Fridh och Norman (2000) samt Olsson (2001) är det inte en omöjlighet att göra en 

återkoppling. Ger familjen sitt godkännande finns det inga hinder för en sådan, i övrigt kan en 

mindre överblick av fallet ändå ges. Att t.ex. inte få veta att ett barn inte kommer tillbaka till 

undervisningen, tycker jag, är att visa skolan allt för lite respekt i det arbete man där gör. Att 

anmälningarna ofta läggs ner grundar sig i socialtjänstens utredningar och jag känner att det 

kan vara svårt att komma till någon ändring där, man får helt enkelt räkna med att 

socialtjänsten gör så gott de kan efter det förutsättningar de har. Rektorerna påpekar dock, 

precis som Fridh och Norman (2000) att man från skolan är så dåligt insatt i socialtjänstens 

arbete och det är något som måste förändras så att en förståelse, verksamheterna emellan kan 

skapas. Att personalen inte känner att deras rop på hjälp tas på allvar skadar förtroendet 

mellan de två olika verksamheterna. Enligt Fridh och Norman (2000) samt Olsson (2001) 

krävs det att samarbetet mellan skola och socialtjänst ses över och förbättras för att man från 

skolans håll ska kunna känna trygghet och förtroende. Inte förrän detta samarbete är 

uppstrukturerat kan man räkna med att anmälningsplikten tillämpas i den mån den borde, 

något som även poängterades under intervjuerna. 

 

I arbetet med sekretess och anmälningsplikt skapas enligt informanterna dilemman som 

ständigt måste lösas. Jag känner att dessa på något sätt är nödvändiga. Jag tycker inte att det 

ska vara helt enkelt med varken anmälningsplikt eller sekretess. Det ska vara en tillämpning 

med stor tanke bakom och som alltid sker efter barnets bästa. Alla informanterna menade att 
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det är viktigt att det finns en sekretess och en anmälningsplikt inom skolans verksamhet och 

bara en av informanterna kunde tänka sig att eventuellt förändra något i bestämmelserna. Att 

det kan vara besvärligt under arbetets gång, är helt förståeligt. Den möjlighet som 

informanterna trots problematiken ser i att hjälpa de som är utsatta, anser jag vara mycket 

viktig. Precis som Bengtsson och Svensson (2002) nämner rektorerna att arbetet med 

sekretess och anmälningsplikt även kan resultera i en närmre relation mellan skola och hem 

om det sköts på ett konstruktivt sätt. Att arbeta med människor, och i det här fallet barn, 

karaktäriseras av en närhet och en relation till dem som gör att både sekretess och 

anmälningsplikt i slutändan är en positiv del av arbetet. Med hjälp av dessa två regler finns 

det möjlighet att hjälpa de som har det svårt, och det är något som jag efter undersökningen 

har blivit övertygad om, väger över i många fall.  

6.3 Avslutande reflektion 

Arbetet med sekretess och anmälningsplikt har gett mig mer kunskap, både över hur arbetet 

fungerar och hur attityden mot anmälningsplikten är och eftersom jag hade en viss förkunskap 

genom tidigare litteraturstudier i ämnet, så känns undersökningen väldigt värdefull för mig. 

Sekretess och anmälningsplikt är ständigt aktuellt och något som man bör vara uppdaterad 

inom. Hela resultatet av uppsatsen är något som kommer vara viktigt i min kommande 

yrkesutövning och jag hoppas även att den kan vara till stor hjälp för andra som arbetar inom 

skolan. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Min undersökning har inriktat sig på att från grunden försöka reda ut hur sekretessen och 

anmälningsplikten ser ut. Jag har också fångat erfarenheter och attityder från verksamma 

inom skolan för att kunna beskriva hur arbetet ser ut där. 

 

Jag tycker att det hade varit intressant med en kvantitativ undersökning med en större bredd 

som inriktade sig på att studera det mörkertal som idag finns vid anmälningsplikten. I en 

anonym undersökning hade man kunnat ta reda på i vilken mån anmälningsplikten tillämpas 

och hur det kommer sig att svaret ser ut som det gör. 

 

Det hade även varit relevant att utvärdera skolan och socialtjänstens samarbete och relation 

till varandra och framarbeta förslag på hur detta samarbete skulle kunna förbättras. I en sådan 
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studie hade man kunnat ifrågasätta hur det kommer sig att vissa skolor har ett så bra 

samarbete, men att så många andra dessvärre inte har det. 

 

Jag vill avsluta denna uppsats med att tacka alla de informanter som har varit så positiva och 

med relativt kort varsel har kunnat ställa upp på intervju för min undersökning. Deras tankar 

och erfarenheter har berikat mitt arbete med denna uppsats och gjort den möjlig. 
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 Bilaga 1.  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Hur ser din yrkeserfarenhet ut? 

 

Skolans arbete 

• Hur arbetar ni med sekretess och anmälningsplikt på er skola? 

• Tycker du att ni har ett väl utarbetat system för att handskas med dessa frågor? 

• Informeras nyanställda? Hur? 

• Vilken syn tror du att personalen har på sekretess och anmälningsplikt? 

 

Möjligheter och svårigheter 

• Vilka positiva aspekter kan du se i arbetet med sekretess och anmälningsplikt? 

• Vilken kunskap har föräldrar om bestämmelser inom sekretess och anmälningsplikt? 

• Vilken kunskap om dessa regler har barnen? 

•  På vilket sätt kan dessa regler påverka relationen mellan hem och skola?  

 

• Vilka problem kan uppstå i arbetet kring sekretess och anmälningsplikt? Hur handskas 

man isåfall med dessa? 

• Vilka problem kan uppstå i arbetet med verksamheter med olika sekretessregler inom 

skolan? Hur handskas man isåfall med dessa? 

• Hur fungerar samarbetet med socialtjänsten? 

 

• I vilken utsträckning tror du att anmälningsplikten tillämpas? 

• Finns det något som du känner borde förändras inom reglerna för sekretess och 

anmälningsplikt? Varför? 

 
 
 


