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ABSTRACT
Arbetets ansats är öka förståelsen för vad svenska ungdomar möter när de råkat ut
för en allvarlig händelse och söker professionell hjälp. Arbetet berör juridisk
bakgrund, det sociala arbetets organisation och närvarande faktorer i mötet mellan
socialarbetare och klient. Vidare berörs hur individen påverkas av att möta
socialarbetare utifrån symbolisk interaktionism och stämplingsteorin. Genom en
enkätundersökning undersöks hur stor svenska ungdomars kännedom om
tystnadsplikt och anmälningsplikt är och om det finns könsskillnader i denna
medvetenhet. Enkätundersökningen utgår framförallt ifrån svensk stad med cirka
30.000 invånare i kommunen. En central fråga i arbetet är om det finns ungdomar
som upplevt anmälningsplikten som ett hinder för att söka professionell hjälp.
The attempt of the essay is to increase the understanding for what Swedish youth
come across when they seek professional help after having been faced with a
serious incident. The essay also touches upon juridicial background, the
organization of the social work, and the present elements in the encounter
between social worker and client. Further it is discussed how the individual is
affected by the meeting of the social worker out of symbolic interactionism and
labelling theory. A opinion poll investigates the extent of knowledge of the
Swedish youth in regard to professional secrecy and the obligation to report and
whether there are gender differences in this awareness. The results of the survey
mainly comes from a Swedish town with a population of about 30 000 in the
district. A central question is if there are youth who have experienced the
obligation to report as an obstruction for seeking professional help
Nyckelord: anmälningsplikt, klientperspektiv, kommunikation, makt, organisation,
relation, sekretesslag.
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FÖRORD
När jag påbörjade detta arbete vintern 2004 var jag helt övertygad om att det
skulle vara färdigställt våren 2005. Jag gjorde under vintern en ambitiös ansats
gällande enkätundersökningen i uppsatsen men under våren 2005 mötte jag ett
oväntat stort motstånd i mitt författande som jag hade svårt att förklara. Idag
misstänker jag att de ångestkänslor jag mötte när jag skrev utgick ifrån det faktum
att jag nästan hela mitt liv varit student och känslan av att jag snart förväntades
vara redo att möta arbetslivet för gott.
Under följande två år har jag mestadels arbetat som socialsekreterare och mitt
perspektiv har förändrats märkbart. Jag vill tro att detta har lett till att uppsatsen
blivit bredare. Utan denna tid hade uppsatsen med största säkerhet enbart utgått
ifrån ett klientbaserat skolperspektiv. Jag har blivit medveten om tre viktiga
skalnivåer av socialt arbete. I grund och botten finns den juridiska nivån. För att
leva upp till lagarna och förväntningarna har en komplex organisation under
ständig förändring uppstått. Inom ramen för denna organisations verksamhet sker
mötet mellan individen och socialarbetaren. Skulle jag endast fokusera på mötet
utan att även se till juridik och organisation skulle dess frånvaro lämna stora
luckor och förståelsen begränsas. Att skriva de sista raderna i detta arbete ger en
fantastisk känsla. Under tiden som passerat har jag börjat fina en trygghet i rollen
som socialarbetare
Kanske är jag slutligen redo att lämna studentrollen.

Tack till:
Marie Torstensson Levander: För handledning och för att du har stått kvar med
erbjudande om hjälp under hela processen.
Caroline Mellgren: För din hjälp med SPSS och chitvå.
Maria Alm: För hjälp att finna relevant litteratur.
Min Mor: För att du satt med och hjälpte till när alla enkäter dataregistrerades.
Min Far: För en fantastisk studiehelg på Öland då vi båda skrev våra uppsatser.
Charlie: För uppmuntran, Office-support samt god översättning av Abstract.
Medborgarförvaltningen i Värnamo: För uppmuntran till uppsatsens
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INLEDNING
För flera år sedan mötte jag en person på Internet och den inblick jag fick i hennes
livssituation har färgat mig väldigt starkt. Min intention är inte att utmåla de
omständigheter som hon befann sig i utan istället fokusera på en specifik
händelse. Viktigt för bakgrunden är dock att flickan inte var myndig vid tillfället,
hon var endast sjutton år gammal. Om jag inte minns fel skulle hon relativt snart
fylla arton år vid händelsen som nu beskrivs. En dag berättade hon för mig att hon
blivit våldtagen några timmar tidigare. Jag kände mig oerhört otillräcklig och
visste inte vad jag skulle kunna göra för, eller säga till, denna tjej som inte ens
bodde nära mig. Mina tankar kretsade kring att jag måste få henne att kontakta
någon som kunde ge henne professionell hjälp. Med detta i bakhuvudet rådde jag
henne att gå till ungdomsmottagningen för att få skadorna bekräftade samt för att
få prata med en kurator eller någon likvärdig. Till saken hör att det fanns
omständigheter som gav henne anledning att inte vilja att någon i hennes
omgivning skulle få kännedom om det inträffade. Eftersom jag har gått en treårig
gymnasial utbildning till barnskötare hade jag vid tillfället en tämligen god
kunskap om sekretesslagen. Dessutom hade jag vid två tillfällen arbetat inom
skolväsendet och på så sätt aktivt praktiserat att lyda under sekretess. Med denna
som bakgrund vågade jag försäkra flickan om att de som arbetar på
ungdomsmottagningen går under sekretess och att hon kunde vara helt trygg i att
de skulle respektera hennes integritet. Detta ledde till att hon besökte
ungdomsmottagningen men besöket blev tyvärr kortvarigt. Så fort hon började
förklara sin situation berättade socialarbetaren som min vän talade med att
anställda på ungdomsmottagningen lyder under anmälningsplikt. Min vän gick
därifrån utan att ha uppgett sina personuppgifter och utan att ha fått någon hjälp.
Under de år som passerat har jag aldrig riktigt kunnat sluta tänka på hennes möte
med socialarbetaren. Framförallt frågar jag mig återkommande om
anmälningsplikten alltid är bra för en person i de övre tonåren. Jag oroar mig för
att det kanske finns tonåringar som känner att de inte har någonstans att vända sig
med sina problem. Jag tycker det är märkligt att jag vid tidpunkten för händelsen
hade gått igenom en treårig barnskötarutbildning och även arbetat inom skolan
men undgått att lära mig vad anmälningsplikt är. Jag misstänker att det finns en
stor okunskap om denna lag bland samhällets icke tydligt berörda medborgare. De
tankar och händelser jag just delgett läsaren måste jag ha i åtanke under mitt
uppsatsskrivande. Om jag inte aktivt medvetandegör mig om att jag kan ha
förutfattade tankar finns det en risk att min uppsats blir partiskt färgad av dem.
Mitt huvudmotiv för denna uppsats är att undersöka mötet med en socialarbetare
ur ett klientperspektiv inriktat på svenska ungdomar. Jag frågar mig vilka faktorer
som ligger till grund till om mötet blir av samt hur ungdomarna påverkas av
myndighetsutövning och socialarbetarens maktövertag. Min tanke är alltså inte att
styrka mina farhågor att det kan finnas ungdomar som väljer att inte söka
professionell hjälp på grund av anmälningsplikten. Jag ämnar undersöka frågan så
opartiskt som möjligt.
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PROBLEMFORMULERING
Eftersom jag misstänker att det finns en stor kunskapsbrist om sekretesslagen och
anmälningsplikten vill jag veta hur medvetna svenska ungdomar är om dessa
lagars existens. Har de någon uppfattning om vad lagarna i praktiken innebär?
Som tidigare nämnts har jag sett en utsatt tonåring i en situation då
anmälningsplikten, som är tänkt att skydda henne, hindrade henne från att få
hjälp. Situationen kräver att vi frågar oss om detta är vanligt förekommande.
Representerar hon ett olyckligt undantagsfall eller existerar det flera svenska
ungdomar för vilka anmälningsplikten utgör ett hinder att söka hjälp?
Jag har ytligt diskuterat problematiken kring anmälningsplikten med
socialarbetare som menar att lagen i praktiken inte utgör något verkligt problem.
Detta eftersom socialarbetaren oftast tillsammans med sin klient kan komma fram
till att det är bäst att anmäla situationen. Dessa socialarbetare tycks värdesätta
relationen med klienten högt och strävar efter att klienten själv ska komma fram
till att händelsen bör anmälas. Som jag ser det kräver detta dock att klienten
saknar kännedom om anmälningsplikten när samtalen inleds. Visste klienten
redan från början att händelsen måste anmälas skulle klienten inte uppleva något
personligt val. Frågan måste ställas om de ungdomar som känner till
anmälningsplikten men av olika skäl inte vill eller vågar göra en anmälan
verkligen väljer att kontakta någon myndighetsperson. Vidare intresserar mig
frågan om svenska ungdomar överlag känner sig trygga i att söka professionell
hjälp. Vilka faktorer påverkar mötet mellan socialarbetare och klient samt ligger
till bakgrund för om det överhuvudtaget blir något möte. Spelar omgivningens
bemötande (eller kanske snarare individens förväntningar på omgivningens
bemötande) någon roll i detta sammanhang? För att få svar på frågan om vilka
faktorer som påverkar mötet bör det vara relevant att undersöka maktrelationer
mellan klient och socialarbetare. Vidare bör perspektivet ej fullständigt begränsas
till att utgå ifrån svenska ungdomars upplevelser då socialarbetarnas organisation
och arbetssituation är en viktig aspekt för vidgad insyn i mötet med en
socialarbetare.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med mitt arbete är att fokusera på mötet mellan socialarbetare och klient
främst utifrån ett klientperspektiv avgränsat till mötet mellan socialarbetare och
tonårsklienter. Uppsatsen syftar också till att beskriva svenska tonåringars
kunskap om, och upplevelser av, anmälningsplikten samt sekretesslagen. Om det
är vanligt förekommande att tonåringar känner sig otrygga i att söka professionell
hjälp torde det finnas fler anledningar till detta än anmälningsplikten
Ett delsyfte med uppsatsen är att informera de ungdomar som bidrar till arbetet
om vad tystnadsplikt och anmälningsplikt innebär. En kort information ges därför
före frågorna om ungdomarna tidigare kände till sekretesslag och anmälningsplikt.
Följande frågor ställes i uppsatsen:
•
•
•
•

Hur stor är kunskapen om sekretesslagens samt anmälningspliktens
existens och innebörd?
Finns det ungdomar som upplevt anmälningsplikten som ett hinder för att
söka hjälp?
Finns det statistiskt påvisbara könsskillnader mellan svenska tonåringars
kunskap och upplevelser av anmälningsplikt och sekretesslag?
Vilka fler faktorer påverkar mötet med en socialarbetare och vad är viktigt
för att mötet ska leda till något positivt?
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METOD OCH URVAL
Eftersom en av mina frågeställningar behandlar ungdomar som råkat ut för
händelser som blir föremål för anmälningsplikt berör min uppsats rätt känsliga
situationer. Därmed utesluter jag intervju som metod då jag förutsätter att ärliga
och korrekta svar i känsliga situationer gynnas av full anonymitet. En
undersökning i intervjuform vore av etiska skäl endast försvarbar om jag hade valt
att inte intervjua ungdomarna utan istället inriktat mig på myndighetspersoner.
Lämpligen skulle jag då ha valt skolkuratorer för att undersöka om de upplever att
eleverna inte vågar kontakta dem och för att undersöka vad de i så fall tror är
anledning till detta. Detta synes relevant men baksidan torde vara att det är troligt
att skolkuratorerna inte känner till dem som i realiteten inte vågar kontakta dem
av just samma anledning. Min uppsats skulle troligen bli högst hypotetisk eller i
värsta fall pseudovetenskaplig. Därmed känns det betydligt mer givande att söka
svar hos tonåringarna själva. För att uppnå full anonymitet har jag valt en anonym
(och frivillig) enkät som metod. Lämpligen når jag svenska tonåringar samt
gynnar hög svarsfrekvens genom att genomföra enkäten på högstadieskolor och
gymnasieskolor. Jag inser och att en allt för öppen enkät kan leda till en väldigt
stor datamängd. Denna datamängd skulle kunna bli omöjlig att behandla i en cuppsats och därför väljer jag att utgå ifrån relativt avgränsade frågor med styrda
svarsalternativ. Vidare ämnar jag vid sidan av enkäten genomföra en studie av
olika faktorer som påverkar mötet mellan klient och socialarbetare. För att
beskriva dessa faktorer vore det visserligen lämpligt att ha en fråga gällande detta
i enkäten med öppet svarsalternativ. Detta är dock ej rimligen genomförbart då en
kvantitativ studie på denna nivå måste begränsas till fasta svarsalternativ befrämja
hanteringen av svaren inom uppsatsens ram. Studien av olika faktorer som
påverkar mötet begränsas därför till en litteraturstudie.
Uppsatsens genomförande i dess första fas
Hösten 2004 genomförde jag en litteratursökning på Malmö stadsbibliotek. Min
utgångspunkt var i detta skede helt inriktat på att söka kunskap gällande hur
vanligt det är att ungdomar upplever anmälningsplikten som ett hinder för att söka
professionell hjälp. Sökresultaten för sökorden ”anmälningsplikt” och ”sekretess”
blev begränsade. Vid närmare undersökning fanns det ingen titel som behandlade
sekretess och anmälningsplikt ur ett klientperspektiv begränsat till svenska
ungdomar. Utländsk litteratur i frågan uteslöts eftersom jag förutsatte att andra
länders lagstiftning om anmälningsplikt och sekretess ser annorlunda ut än i
Sverige. Det lär även finnas fler faktorer som särskiljer ungdomarnas reella
livssituation i andra länder jämfört med i Sverige och det saknas utrymme att
identifiera dessa faktorer i denna uppsats. Svårigheterna i att finna relevant
litteratur ledde till att en kvantitativ enkätundersökning genomfördes innan den
teoretiska grunden för uppsatsen lagts. Den enda litteratur som studerades i denna
fas var av juridisk karaktär gällande offentlighet, sekretess och anmälningsplikt.
Denna litteratur fick bland annat ligga till grund för de informationsstycken som
skapades i enkäten.
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Enkätens genomförande
Min utgångspunkt var att genomföra enkätundersökningen på högstadieskolor och
gymnasieskolor i en liten svensk stad (med cirka 30.000 invånare i kommunen)
samt i en av Sveriges tre storstäder. Det visade sig dock att det var betydligt
lättare att få rektorer från den mindre staden engagerade i arbetet än rektorer från
storstaden. Trots att förfrågan gick ut till ett relativt stort antal skolor i den större
staden var det endast rektorn för en skola som var villig att låta sin skola delta i
arbetet. Skolan i fråga var ett gymnasium och enkäten genomfördes där i en klass
ur varje årskurs. I den mindre staden genomfördes enkäten på stadens enda
gymnasium och enkäten gick ut till samtliga klassföreståndare. Vidare gick
enkäten ut till en av den mindre stadens två högstadieskolor. I samråd med rektorn
där bestämdes att enkätundersökningen inte skulle genomföras i årskurs sju
eftersom de eleverna var så unga. I den mindre staden ansvarade
klassföreståndarna för enkätens genomförande. På gymnasieskolan i den större
staden gick jag själv runt i klasserna och delade ut enkäten. Efter enkäternas
insamling registrerades all data i statistikprogrammet SPSS.
Etiska överväganden vid enkätundersökning
Enkätens tänkta upplägg genomgick under hösten 2004 en etisk prövning vid det
etiska rådet på Malmö högskola. Mina etiska övervägande innebar i korthet att
deltagarna skulle vara anonyma, de skulle delta frivilligt och risken för att svåra
minnen väcks av frågorna skulle minimeras. Risken att enkäten skulle väcka svåra
minnen begränsades genom att fokus flyttades från händelse till lagstiftning. Detta
genom att frågorna exempelvis fokuserades på om personen någon gång känt sig
förhindrad att söka professionell hjälp med anledning av lagstiftningen. Risken
begränsades ytterligare genom att frågorna hade stängda svarsalternativ. Risken
att eleverna skulle fara illa av undersökningen hade varit betydligt större om jag
genom öppna frågor undersökt om eleven varit med om något svårt och upplevt
det otryggt att söka hjälp samt bett dem beskriva situationen. Anonymiteten i
enkäten säkrades genom att inga direkta personuppgifter (förutom ålder, kön och
skola) fanns tillgängliga vid kodning och databearbetning. Enskilda skolors namn
skrivs inte ut i uppsatsen och inte heller i vilken stad undersökningen genomförts.
Samtycke inhämtades indirekt genom att deltagande var frivilligt. I början fanns
tanken att samtycke skulle inhämtas från föräldrar till de elever som inte var
myndiga men rektorerna på de olika skolorna ansåg det fullgott att ett brev med en
uppmaning att informera eleverna om att det var frivilligt att delta skrevs till de
klassföreståndare som delade ut enkäten. På den skola där jag själv delade ut
enkäterna informerade jag givetvis själv eleverna om denna frivillighet.
Enkätens upplägg
Enkäten är upplagd med fasta svarsalternativ som besvaras genom att deltagaren
sätter ett kryss i den ruta som bäst matchar dem. Bortsett från frågorna om ålder
och kön har samtliga frågor följande tre svarsalternativ; Ja, Nej samt Vet inte.
Enkäten inleds med en kort informationstext om sekretesslagen och tystnadsplikt.
Därefter ställs frågan:
1. Kände du tidigare till –innan du läste detta- vad sekretesslagen innebär?
Sedan följer en kort information om anmälningsplikten. Ett parti av informationen
skulle möjligen kunna uppfattas som ledande, detta parti skrivs här ut ordagrant
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för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om detta påverkar enkätens
resultat:
Personalen på en förskola måste anmäla ifall de märker att en 2-åring blir
misshandlad hemma så att barnet får hjälp. Skolpersonalen måste anmäla om de
märker att en 17-åring blir misshandlad. När man fyller 18 år och blir myndig
finns det ingen anmälningsplikt längre.
Detta påstående torde snarare av eleverna uppfattas som informativt än som
ledande och har tillräcklig hög reliabilitet och validitet. Jag har ändå försökt
minska risken att den skulle vara ledande för någon genom att ställa frågorna
utifrån en tidpunkt före enkäten skrevs. Efter informationstexten om
anmälningsplikt ställs följande fråga:
2. Kände du tidigare till –innan du läste detta- vad anmälningsplikten innebär?
Efter frågorna om sekretesslagen och anmälningsplikten ställs resterande frågor
utan någon mer information till eleverna enligt följande:
3. Om du råkade ut för en allvarlig händelse (våld, hot, droger osv), skulle du då
känna dig trygg i att söka hjälp hos kurator eller någon annan som jobbar inom
skola eller hälso/sjukvård?
4. Har du någon gång känt dig förhindrad att ta kontakt med hjälp av
professionellt slag på grund av anmälningsplikten? Med professionell hjälp
menar jag: kurator, ungdomsmottagningen, sjukvård, lärare m.fl.
5. Känner du till någon som inte vågat be om professionell hjälp på grund av
anmälningsplikten?
6. Har du vid något tidigare tillfälle önskat att anmälningsplikten inte fanns?
I uppsatsen behandlas dock bara de fyra första frågorna eftersom dessa
tillsammans har hög validitet utifrån uppsatsens frågeställningar. En kopia av
enkäten i dess helhet bifogas uppsatsen i bilaga 1.
Databortfall
Hela enkäten är databehandlad i SPSS och partiella bortfall (internt bortfall) i
insamlad data har registrerats med punkter i enighet med Dahmströms (1991)
rekommendationer för att SPSS ska hantera det partiella bortfallet på bästa sätt.
Det partiella bortfallet synes dock vara tämligen litet i jämförelse med
individbortfallet (det externa bortfallet). Dahmström (1991) menar att ett stort
bortfall riskerar att snedvrida resultatet. Detta eftersom det saknas kunskap om
”vilka egenskaper de element har som utgör bortfallet och om de skiljer sig från
dem som har svarat” (sid 323).
Det är svårt att göra en korrekt bortfallsberäkning i undersökningen då
information om förväntat antal deltagare från de olika skolorna är uppskattad och
högst otillförlitlig.
•
•
•

En representant för högstadieskolan i den mindre staden uppskattade
populationen i målgruppen till cirka 350 elever och svarsfrekvensen blev
198 insamlade enkäter.
En representant för gymnasieskolan i den mindre staden uppskattade
populationen i målgruppen till knappt 1100 elever men svarsfrekvensen
blev endast 455 insamlade enkäter.
En representant för gymnasieskolan i den större staden uppskattade
populationen i målgruppen till cirka 90 elever och svarsfrekvensen blev 62
insamlade enkäter.
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Siffrorna för de totala populationerna i målgruppen på de olika skolorna är i
samtliga fall uppskattade och men torde ändå inte vara helt tagna ur luften. Om vi
utgår från att siffrorna skulle stämma skulle individbortfallet vara 43,4% i
högstadieskolan i den mindre staden 58,6% för gymnasieskolan i samma stad
samt 31,1% för gymnasieskolan i den större staden. Detta är ett allt för stort
bortfall för att undersökningens resultat ska kunna anses representera hela
populationen ifråga med stor säkerhet. Jag har en ganska god uppfattning om vad
huvuddelen av individbortfallet på skolorna i den mindre staden beror på. Enkäten
genomfördes samma vecka som skolorna hade julavslutning. Antalet insamlade
enkäter på gymnasieskolan gjorde det uppenbart att enkäten aldrig genomförts i
ett stort antal klasser alternativt att enkäterna från de bortfallna klasserna
genomfördes men aldrig lämnades till mig. Enkäterna överlämnades i buntar som
med all sannolikhet var sammansatta av de lärare som delat ut enkäten. Dessa
buntar uppskattas överlag ha bestått av cirka tjugo till trettio enkäter vilket tyder
på att individbortfallet i de enskilda klasserna inte var i närheten så stort som
individbortfallet för hela skolan tycks vara. Individbortfallet tycks alltså
huvudsakligen varit orsakat av att ett stort antal klasser uteblev. Reliabiliteten för
registrerad data avgränsad till de faktiskt deltagande klasserna kan därför antas
vara tillräckligt god. Bortfallet från högstadieskolan är även det högt och jag har
ingen uppfattning om orsaken till detta utöver att den genomfördes i slutspurten
inför julen. Gymnasieskolan i den större staden har ett betydligt mindre
individbortfall. Enkäten genomfördes endast i ett fåtal klasser där och därmed är
denna grupp mer känslig för bortfall. Dock kan de bättre siffrorna bero på att jag
personligen delade ut enkäten på denna skola och att bortfall beroende på de
lärare som skulle dela ut enkäterna därmed undveks. Undersökningens
begränsning i den större staden leder till att reliabiliteten på insamlad data är högst
tvivelaktig om dessa data förväntas representera stadens gymnasieskolor som
helhet. Med anledning av detta kommer skolan inte att inkluderas vid jämförelser
mellan gymnasium och högstadium. Skolan kommer dock att tjäna som en
kontrollgrupp som ger en diskutabel signal på skillnader mellan gymnasieskolorna
i de två olika städerna.
En jämförelse mellan ålder och kön i de tre olika skolorna visar en tillräckligt
jämn svarsfrekvens för att vi ska kunna anta att bortfallet är någorlunda jämt spritt
över de olika årskurserna (se bilaga 2). Även om individbortfallet ifrågasätter
undersökningens rätt att representera svensk småstad och än mer dess rätt att
representera svensk storstad styrker den relativt stora insamlade mängden data i
kombination med frågornas karaktär undersökningens relevans. Undersökningen
ger en tydlig bild av situationen trots att den endast kan anses vara en
fingervisning om hur ungdomarnas kunskap och upplevelser ser ut nationellt.
Detta går hand i hand med undersökningens intention att vara ett stickprov.
Metodval för statistisk analys av insamlad data
De utifrån uppsatsens frågeställningar utvalda frågorna från enkäten kommer att
presenteras i tabeller som visar svarsfrekvensen för de olika svarsalternativen i
både dess faktiska antal och i hur stor procent av de rapporterade svaren de utgör.
Varje fråga inleds med en tabell som visar statistik över svarsfördelningen mellan
könen sett till de sammanlagda svaren av samtliga tre skolor. Därefter presenteras
en tabell som visar svarsfördelningen på de tre olika skolorna sett till
könsfördelningen av svaren. Eftersom en av uppsatsens frågeställningar gäller om
det finns könsskillnader i svaren på frågorna kommer detta analyseras statistiskt.
Vald metod för detta ändamål är en så kallad ”chitvå-” eller ”chi-square”-test. När
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vi mäter könsskillnader i en svarsfrekvens arbetar vi på nominalskalenivå.
Dahmström (1991) menar att chitvå ofta används för att mäta samband mellan
nominalskalevariabler men att det även kan användas för att mäta samband mellan
ordinalskalevariabler. Chitvå utgår ifrån de faktiskt registrerade svarsfrekvenserna
som jämförs med den svarsfrekvens som skulle fås om det fanns ett oberoende
mellan variablerna och fördelningen således vore jämt uppdelad. I vårt fall
undersöks hur många män och kvinnor som svarat ”ja”, nej” eller ”vet inte”. Den
förväntade frekvensen räknas ut genom att vi undersöker hur svarsfördelningen
för den sammanlagda frekvensen av män och kvinnor ser ut. Om 75% av
undersökningens deltagare svarar ”ja” på en fråga räknar vi ut hur många personer
75% av männen respektive 75% av kvinnorna utgör. På så sätt får vi reda på hur
många personer av varje kön som förväntas svara ”ja” om könsfördelningen vore
jämn. Chitvå-värdet räknas ut genom att den faktiskt observerade frekvensen
subtraheras med den förväntade frekvensen. Summan av dessa tal räknas i kvadrat
för att sedan divideras med den förväntade frekvensen. Detta förfarande görs
enskilt med samtliga celler i tabellen. Resultaten för de olika cellerna adderas med
varandra och summan av dessa blir chitvå-värdet. Ett litet chitvå-värde innebär att
de observerade frekvenserna ligger nära de förväntade frekvenserna och i vårt fall
skulle det innebära att skillnaden är slumpmässig.
Ytterligare tre värden är grundläggande för förståelsen av resultatet av ett chitvåtest. Det första värdet är den så kallade frihetsgraden som är produkten utav
tabellens (antal rader-1) och (antal kolumner-1). Det andra värdet är den så
kallade signifikansnivån som i uppsatsens undersökning efter standard bestämts
till 5%. Dahmström (1991) menar att utifrån frihetsgrad och signifikansnivå
bestäms den kritiska gränsen för chitvå-måttet. Hypotesen att det inte finns någon
signifikant skillnad mellan undersökningens svarsfrekvens och den förväntade
svarsfrekvensen förkastas om chitvå-måttet överskrider denna gräns och vi
påvisar således att en signifikant skillnad finns. Det tredje värdet kallas för Pvärde eller ”Prob-value” och anger hur stor sannolikhet det är ”att en chitvåvariabel antar ett värde som är minst lika stort som det observerade värdet på
shitvånivå” (Dahmström, 1991, sid 211).
Vid vår valda signifikansnivå på 5% innebär detta att hypotesen att det inte finns
några signifikanta skillnader förkastas när P-värdet är under 0,05. Ett värde på
över 0,05 visar därmed i undersökningen att det inte finns några större
könsskillnader i svaren. SPSS räknar ut dessa värden och redovisar dem enligt
följande tabell:
Tabell 1. Exempeltabell på hur SPSS redovisar uppsatsens värden av ett chitvåtest modifierad med förklaring av vad några viktiga siffror står för.

De siffror som intresserar oss är chitvå-värde, frihetsgrad samt P-värde i raden
”Pearson Chi-Square”. 2 är tecknet för chitvå och kommer användas för att
påvisa chitvå-värde. Frihetsgrad beskrivs med df och exemplet i tabellen ovanför
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beskrivs således med text genom (2=8,175, df=2, p-value=0,017). Genom sådana
textbeskrivningar av Pearson Chi-Square kommer jag att undersöka om det finns
några statistiskt påvisbara signifikanta könsskillnader i svaren på enkäten.
Uppsatsens fortsatta genomförande
Efter enkätens genomförande och registrering i SPSS började jag arbeta heltid
som socialsekreterare samt studera musikproduktion på halvfart. Min uppsats
prioriterades under de följande arton månaderna inte högt. Under denna period
arbetade jag förutom några månaders arbetslöshet med socialt arbete och mina
perspektiv breddades från att nästan helt ha utgått ifrån skolvärldens perspektiv
till att i allt större utsträckning innefatta socialtjänstens perspektiv. Detta
påverkade naturligtvis i viss mån min uppsats. Det blev tydligt för mig att studien
borde innefatta maktperspektivet i mötet mellan klient och socialarbetare samt att
stämplingsteorin är en relevant bakgrund för förståelsen utav klientens situation
inför och i ett möte med en socialarbetare. Det enda som tillfördes uppsatsen
under dessa månader var således ett avsnitt om makt utifrån Foucault och
Habermas tankar om makt (Andersen & Kaspersen, 2003) samt Eskolas (1985)
syn på maktbegreppet. Stämplingsteorin hade jag redan skrivit om i ett tidigare
arbete varför ingen större energi lades på den. Mot slutet av sommaren 2006
bestämde jag mig för att slutföra uppsatsen som vid detta tillfälle bestod av den
icke analyserade enkäten, lagmässig bakgrund (offentlighet, sekretess och
anmälningsplikt), en studie om makt samt stämplingsteorin som teoretisk
bakgrund. Uppsatsen saknade den röda tråden som är så viktig och på något sätt
behövde uppsatsen knytas samman. Väl medveten om att ny forskning kunde ha
tillkommit samt att relevant forskning kan ha missats vid min eftersökning 2004
beslutade jag mig att på nytt söka efter relevant forskning. Den här gången
begränsade jag inte min sökning till ett bibliotek utan använde Libris söktjänst på
Internet < http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple > som söker
böcker på ett stort antal bibliotek. Sökordet ”klientperspektiv” gav elva träffar och
böckerna visade sig vara skrivna utifrån socialtjänstens perspektiv och
organisation och således inte särskilt användbara till min uppsats. Sökordet
”anmälningsplikt” gav fler träffar, närmre bestämt nittiosju träffar. En hög procent
av dessa böcker berörde dock anmälningsplikt utifrån revisorers perspektiv.
Genomgående för de andra böckerna var att de utgick ifrån juridiskt perspektiv,
socialtjänstens och skolväsendets perspektiv alternativt ifrån klienter som inte
tillhörde denna uppsats målgrupp. Jag gick vidare till att söka på Internet genom
Libris tjänst för att finna C- och D-uppsatser
<http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok >. Jag fick samma typ av sökträffar vid
denna sökning men jag fann ändå tre uppsatser som verkade så pass närliggande
mina egna tankar att de kunde tillföra min uppsats något. Dessa tre uppsatser
beskrivs nedan:
Barbro Fredriksson (2003) gör i sin C-uppsats ”BARNPERSPEKTIVET DÅ
OMSORGEN SVIKTAR” en ambitiös genomgång av gällande lagar och regler
utgångspunkt från sekretess och anmälningsplikt. Hon undersöker genom en
enkätundersökning riktad till grundskollärare och socialsekreterare realisationen
av samarbetet mellan socialtjänst och skolväsendet, barnperspektivet,
anmälningsplikten samt sekretessen.
Ulrika Nilsson (2003) belyser i sin C-uppsats ”INTERAKTION mellan klienter
och social myndighet” problematiken som finns i mötet mellan individ och social
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myndighet. Detta utifrån ett sociologiskt perspektiv. Hennes undersökning bygger
på intervjuer med personer som har varit i klientrelation till en social myndighet
och hennes val av klienter utgår ifrån kriterierna att de ska vara vuxna med god
självinsikt och förmåga att reflektera över sin situation. Ulrika (2003) talar om
maktförhållanden och att den myndighetsutövande socialarbetaren har makt att
stödja mänsklig förändring samt makt att kontrollera och disciplinera klienter.
Hon har valt att utgå ifrån Meads teorier, symbolisk interaktionism samt
stämplingsteori. I uppsatsen talas om avvikande beteende, klientens och
socialarbetarens bakgrund samt vilka förväntningar som finns. Kommunikation
och relation belyses som centralt och en av respondenterna menar att
socialarbetaren behöver en förmåga att lyssna på klienten och inte bara förstå
klienten utifrån sig själv och sedan förvänta sig att klienten ska tänka som
socialarbetaren.
Maria Westford (2006) beskriver i sin C-uppsats ”Bjud på en kopp kaffe… En
fallstudie ur klientperspektiv” flera faktorer som är intressanta för min studie. Hon
lägger anmälningsplikten som en av flera bakgrundsfaktorer för sin studie och
problematiserar begreppet klientperspektiv. Hon antyder att det inte endast bör ses
som socialtjänstens arbete utifrån klientens resurser utan även innefatta
socialtjänstens arbete utifrån de faktiska klienternas perspektiv. Westford (2006)
har valt att utgå ifrån klienternas perspektiv och även hon upplevde betydliga
svårigheter att finna forskning utifrån detta perspektiv istället för utifrån
socialarbetarnas perspektiv. Westford (2006) berör motståndsförhållandena
mellan frihet och tvång, makt och maktlöshet, hjälp och skada samt jämlikhet och
ojämlikhet. Hon menar att socialarbetarens referensramar och personliga
bakgrund samt myndighetens organisation är viktig för hur klienten ska bli
bemött. I Westfords (2006) fallstudie var intervjupersonen vid sin första kontakt
med en socialarbetare ung nog att tillhöra denna uppsats målgrupp. Trots att det
vad jag kan utläsa passerat tio år sedan dess är hennes berättelse särskilt intressant
för val av litteratur i min studie. Intervjuperson talar bland annat om känslan av
skam, socialarbetarens makt, bristande rättigheter, behovet av att känna sig sedd
samt vikten av att bli bemött på sin egen nivå av socialarbetaren. I sin
slutdiskussion talar Westford (2006) om att klientens kunskap om sina rättigheter
påverkar maktfördelningen mellan socialarbetare och klient.
För att finna relevant forskning har jag dessutom studerat Antonovskys (1991)
”KASAM-begrepp” samt ”motiverande intervjuer” (Barth mfl, 2006). KASAMbegreppet (Känsla Av SAMmanhang) är inte i dess direkta betydelse användbart
för denna uppsats men begreppet visar på vikten av att klienten förstår sitt
sammanhang. I vårt fall skulle det kunna betyda att klienten behöver förstå det
sociala rummet och bakomliggande lagstiftning i mötet med socialarbetaren.
Motiverande intervjuer är en samtalsteknik, eller snarare flera användbara verktyg
i samtalet, utformade för socialarbetare, poliser med flera. Dessa tekniker är inte
av stor relevans för denna uppsats men Barth (2006) betonar genomgående vikten
av relationen och att möta klienten på en så jämlik nivå som möjligt.
Sammanfattat gav studien av dessa uppsatser och litteratur mig idéer om viktiga
begrepp att studera förutom maktbegreppet. Följande begrepp syntes mig särskilt
viktiga: grundläggande lagstiftning, organisationens form, relationens utformning,
kommunikation, socialarbetarens bakgrund och habitus, skamkänslor, sociala
rättigheter samt klientens kunskap om organisation och sociala rättigheter. Utöver
detta blev det tydligt för mig att Meads (1976) tankar skulle tillföra
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stämplingsteorin ett nytt djup. Även klientens bakgrund och habitus vore värd att
studera men eftersom alla ungdomar kan bli drabbade av exempelvis fysiska
övergrepp blir detta omöjligt. För att väva samman tidigare beskrivna tankar och
begrepp på ett bra sätt konsulterades experthjälp i syfte att finna legitim litteratur.
Maria Alm (Biträdande prefekt och universitetsadjunkt vid Växjö Universitet,
avdelning: Special och behandlingspedagogik, Institutionen för pedagogik)
föreslog titlarna: Socialarbetarkåren. den lindansande professionen (Kåhl, 1995),
Förändringens gestalt (Morén, 1996) samt Samtal, språk och möjligheter –
Psykoterapi och konsultation ur postmodern synvinkel (Anderson, 2002) för
uppsatsens fortsatta litteraturstudie.
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TEORETISK BAKGRUND
Uppsatsen utgår ifrån symbolisk interaktionism och stämplingsteorin. För att få
bakgrunden till de begrepp som stämplingsteorin till stor del bygger på
presenteras Meads tankar. Därefter presenteras stämplingsteorin.
George Herbert Meads symboliska interaktionism
Mead (1976) talade om den vokala gesten och den signifikanta symbolen. En
förutsättning för mänskligt språk är att vi hör oss själva tala. När vi hör oss tala
har det vi säger i princip samma betydelse eller signifikans för den som uttalar
orden som för dem som hör orden. Eftersom vi hör vårt eget talade stimulus på
samma sätt som andra personer hör det tenderar vi att själva reagera eller svara på
vårt eget stimulus så som vi svarar på det som andra personer säger. Skulle man
bortse från vokala gester och fokusera på kroppsspråket krävs en spegel för att
individen ska kunna reagera på sina gester på samma sätt som andra människor
reagerar på dem. Mead (1976) betonar att vår egen respons inför innebörden av
det som vi säger ständigt finns närvarande i konversationen. Detta är
grundläggande för en framgångsrik vokal konversation. Själva innebörden i det
som vi säger består av tendensen att reagera på de vokala stimuli som vi utsänder.
Då vi i vår tanke svarar oss själva så som andra människor svarar oss måste det
finnas en viss grad av samstämmighet i hur vi reagera på utsända vokala gester.
Orden och meningarna måste ha en relativt samstämmig mening för alla parter i
samtalet eller interaktionen. Mead (1976) menar att vi, för att förstå utvecklingen
av självmedvetandets och jagets uppkomst, måste vara medvetna om att vi genom
vokala gester i samtalet framkallar något hos den andra som vi även framkallar
hos oss själva. På detta sätt övertar vi omedvetet samtalspartens attityder. Det är
alltså fundamentalt för jagets och självmedvetandets uppkomst och utveckling att
vi, på ett omedvetet plan, sätter oss i de andras ställe och handlar så som de
handlar och tar in de andra personernas attityder i vårt eget handlande. Mening
både uppstår och finns i förhållandet mellan gest och reaktion på (eller beteende
efter) den egna gesten. Detta i synnerhet i samband med att det som upplevs som
meningsfullt uttrycks inför någon annan. Responsen hos den andra individen på
gesten som den första individen sänder ut är den andra individens tolkning av
gesten och denna respons uttrycker meningen hos gesten. Responsen hänvisar
även till resultatet av den sociala handling som båda individerna är en del av.
Kommunikation är en del utav den sociala process som är en av flera orsaker till
att nya föremål dyker upp i människors erfarenhet. Samstämmighet, eller att en
gest blir signifikant mellan olika personer, kännetecknas av att den andra
personens respons till den första personens gest indikerar för den första personen
vad den andra personen uppfattat av gesten.
Mead (1976) hävdar att självmedvetande är en grundläggande förutsättning som
möjliggör för individen att kontrollera sitt eget beteende gentemot de sociala och
fysiska situationer som individen reagerar på. Organiserandet av vårt jag är
individens organiserande av de attityder vi har gentemot vår sociala omgivning
samt de attityder vi har mot oss själva med utgångspunkt i de responser av oss
själva som vi upplever från den sociala omgivningen. Fördröjning i individens
reaktion på något är fullständigt nödvändigt för intelligent reflekterande beteende.
Först organiseras de stimuli som möts och prövas tankemässigt av respondenten
innan personen responderar. Reflektion vore omöjligt om responsen skulle vara
omedelbar. Det centrala nervsystemet tillåter att ”individen intar de andras
attityder gentemot sig själv, och sålunda blir objekt för sig själv” (Mead, 1976,
sid 87).
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Vidare menar Mead (1976) att jaget inte existerar vid människans födsel utan
istället uppstår i den sociala processen och således är ett resultat av individens
relationer till andra individer. Jaget kan av individen betraktas både som ett
subjekt och som ett objekt och representerar av ordet ”self” eller ”själv”. På så
sätt inkluderar individen sig själv till det upplevelsefält där de andra personerna
han förhåller sig till finns. Självet är grunden för allt självmedvetande vilket är en
nödvändig förutsättning för rationellt handlande. Kommunikation med
signifikanta symboler är inte riktad bara till de andra deltagarna utan även till
individen själv. Under samtalet medvetandegör vi oss om det vi säger till andra
genom att själva förstå det och utifrån denna förståelse dirigerar vi vad vi säger
längre fram. Det är på detta sätt vi utvecklas genom interaktionen, kunskap vi har
eller får genom samtalet befästs och insikt föds. Den sociala processen är
anledningen till jagets uppkomst och vidare formande.
Den generaliserade andre
”Den generaliserade andre” innebär individens uppfattning om hela samhällets
attityd gentemot olika föremål eller sociala handlingar. Individens jag utvecklas
inte bara av att överta andra individers attityd gentemot sig själv och gentemot
varandra inom den sociala processen. Individen måste även inkludera de andra
jagens attityder gentemot olika sidor av de gemensamma sociala aktiviteter som
de alla är engagerade i. Individen generaliserar hela samhällets attityder och
inkluderar dessa generaliserade attityderna i den sociala processen när han agerar i
sociala situationer. Genom den generaliserade andre influeras individens beteende
av den sociala processen även när individen inte aktivt deltar i den. På så sätt
utövar samhället kontroll över dess medborgare. Samhällets attityder ingår enligt
Mead (1976) som en bestämmande faktor i individens tänkande.
”I” och ”me”
Mead (1976) talar om vårt ”I” och vårt ”me”. Det är genom vårt ”I” som vi är
medvetna om vårt sociala ”me”. Vårt ”I” bakåt i tiden är en minnesbild av oss
själva och denna bild är vårt ”me” som således tidigare varit ett ”I”. Jaget i
stunden är vår respons på de andras attityder. Vårt ”me” är vår organiserade
upplevelse av andra personers attityder mot oss, vår självbild. ”I” är det jag som
handlar, när vi blir medvetna om handlingarna och ser tillbaka på hur vi handlade
omvandlas ”I:et” till ett ”me”. Detta borde kunna jämföras med att jag känner mig
själv men jag kan aldrig med säkerhet veta hur jag kommer att handla i en ny
situation. Jag kan således utföra handlingar som förvånar mig, som inte matchar
den organiserade upplevelsen av mitt ”me”. Mead (1976) menar att eftersom vårt
”I” är närvarande i det som faktiskt pågår är det som vårt ”I” upplever det mest
fascinerande. Det är i nuet som förändring sker och det är där vi förverkligar våra
drömmar. Vi förverkligar vårt jag, vårt ”I” i förhållande till andra. Vårt jag måste
erkännas av andra för att vi ska kunna ge det de värden vi vill. Det är i nutid som
vårt ”I” kan förändra vår ”me”.
Stämplingsteorin
Inom stämplingsteorin är man inte speciellt intresserad av en avvikares beteende
utan fokuserar istället på den kontext där beteendet anses vara avvikande. Det är
genom att bryta de regler som en social grupp har satt upp som individen kan
stämplas som avvikare. Ett avvikande beteende är alltså ett beteende som den
sociala gruppen stämplar sådant. Det krävs enligt Berg m.fl. (1975) att någon
person, antingen i den sociala gruppen eller av aktören själv, anser att ett
regelbrott begåtts. ”För det första överlämnas principiellt bestämmandet av
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avsikten åt andra och deras ”representation” inom mig, vare sig vi nu talar om
”samvetet” eller ”den generaliserade andre”. För det andra måste vi ställa
frågan vem som bestämmer vilka regler som skall gälla. Oftast kan detta vara
givet; dvs situationen är så standardiserad och handlingen så ritualiserad att
brottslingen själv upplever regelbrottet” (Berg m.fl, 1975, sid 129)
På individnivå väljer därmed aktören att begå ett regelbrott och upplever enligt
ovanstående citat att denne begår ett regelöverträdande. När en handling ägt rum
varseblir och tolkar individen med andra ord denna. Detta kallas för
perceptionsfasen och efter denna fas kommer enligt Berg m.fl. (1975)
impulsfasen. I impulsfasen bestäms genom rannsakan av individens värderingar
ifall den varseblivna handlingen bör stämplas eller ej. Därefter, i den manipulativa
fasen, stämplas aktören utav den som ansett handlingen som ett regelbrott. Enligt
ovanstående citat torde aktören kunna stämpla sig själv genom den sociala
gruppens, eller en specifik individs, representation inom aktören. Berg m.fl.
(1975) påpekar dock att en stämplig alltid börjar utifrån andra och är formell till
karaktären. Det är först när aktörens närmaste, de signifikanta andra, godtar den
bild av aktören som givits utifrån som dennes identitetsbild förändras fullständigt.
De signifikanta andras bild av individen tycks därmed räknas högre än personer i
en social kontext som inte står individen lika nära.
Bakgrunden till ett avvikande är att individen utför en handling och att någon
reagerar på dennes handling. Ett skäl till att utföra en avvikande handling torde
vara att individen vinner sociala och eller materiella fördelar genom handlingen.
Berg m.fl. menar att individen ständigt organiserar sin identitet, sitt ”me” genom
sociala händelser. Stämplingen kan därför på gott och ont underlätta denna
process eftersom den bekräftar personens identitet. ”Om nu ett brott skett av dessa
anledningar, omges individen oftast av ett skyddande relationsnät. Informationen
om brottet tillåts inte tränga ut till potentiella stämplare. Man skyddar
brottslingen. En förälder tillhör en av de personer som man obetingat kan lita på.
Präster och läkare har också tystnadsplikt, fastän de inte är anförvanter. Om
sedan brottet trots detta skulle stämplas så ställer dessa personer upp genom att
ej acceptera stämplingen” (Berg m.fl, 1975, sid 136)
Denna typ av skyddande relationsnät tillåter individen att utföra en handling som
av vissa anses vara avvikande utan att i någon högre utsträckning påverka
individens identitet. Det skyddande relationsnätet kan även finnas inom en
samhällsklass eller inom någon annan social grupp. Man tenderar att försvara sina
”egna”.
Självstämpling
Som tidigare nämnts krävs inte alltid att omgivningen aktivt stämplar aktören för
att en stämpling ska ske. Individen kan själv förekomma den offentliga
stämplingen eller ibland uppmärksamma omgivningen på sitt regelbrott och
därigenom självstämpla sig. Berg m.fl. (1975) menar att detta sker främst då
regelbrottet och kontexten det utförs i är entydiga. Genom att internalisera
stämplingsfunktionen blir vi våra egna bödlar. Detta sker genom omgivningens
representation inom oss i form av vårt samvete samt vår generaliserade andre.
Onda cirklar enligt stämplingsteorin
En ond cirkel kan uppstå då individen förändras efter den primära stämplingen.
Berg m.fl. (1975) beskriver i detta sammanhang två sorters förändring. Den första
är då individens ”me”, eller med andra ord individens upplevelse av sig själv,
förändras. Genom att individen tror sig vara på ett visst sätt tenderar individen
17

även handla enligt de förväntningar som finns på hur en ”sådan” person ska
handla. På så sätt kan en ond cirkel födas som blir allt djupare och får sitt bränsle i
relation till omgivningens upplevda responser på de nya handlingarna. Den andra
sortens förändring är när individens faktiska situation förändras. En man som
blivit dömd för våldtäkt får sin kontakt och handlingssituation förändrad bland
annat genom att denne inte längre har möjlighet att få samma anställningar som
tidigare. Detta gäller givetvis bara om hans brott är känt för arbetsgivaren. När
omgivningen aktivt nekar individen samma möjligheter som tidigare och både
verbalt och icke verbalt bekräftar den negativa stämplingen på individen påverkar
detta givetvis. Individen måste rekonstruera sin självbild och kan hamna i en ond
cirkel genom att börja agera utifrån förväntningarna på dennes nya upplevelse av
sig själv.
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FAKTORER SOM PÅVERKAR MÖTET
Nedan presenteras genom en litteraturstudie en mängd faktorer, begrepp och
synvinklar som tycks påverka om ett möte blir av samt i många fall närvara under
mötet. Utgångspunkten är stämplingsteorin men teorin är ej tillämpbar på samtliga
presenterade begrepp. Ett interaktionistiskt förhållningssätt är dock lämpligt för
förståelse av vilken roll dessa faktorer har i mötet.
Stolthet och skam
I Svenssons (2003) begreppsgenom gång framkommer det att mötet mellan
socialarbetare och klient är det centrala i det sociala arbetet. Han redogör för
Thomas Scheffs tankar om sociala möten med utgångspunkt i begreppen och
känslorna stolthet och skam. ”Varje interaktion med en annan människa innebär
en risk för förlägenhet, risk att man ”förlorar ansiktet”. Om mötet förlöper
tillfredsställande, om aktörerna känner respekt och känslomässig kontakt uppstår
samstämmighet, ”en ömsesidig förståelse som inte bara är intellektuell utan också
känslomässig” (Svensson, 2003, sid 40).
Ett lyckat möte eller en lyckad interaktion stärker således de sociala banden och
på motsatt sätt torde en misslyckad interaktion där den ena parten förlorar ansiktet
försvaga dem. Svensson (2003) menar att Scheffs teori utgår från att sociala band
skapas och upprätthålls genom interaktionen. De måste dock ”användas” för att
behålla sitt värde. Det är själva fördelningen utav stolthet och skam som enligt
Scheffs teori utgör värdemätaren av hur hållbar en relation mellan exempelvis
kurator och klient är. Vidare betonar Svensson (2003) vikten av att det byggs
sociala band mellan klient och socialarbetare. Interaktionen tycks vara ett verktyg
för att bygga en bärkraftig relation och möjliggöra förändringsarbete.
Makt
Maktutövning förekommer i mellanmänskliga samspel. En socialarbetares roll ger
dem ofta mandat från högre ort som ger dem stor inverkan i klienternas liv. Nedan
presenteras tre teoretikers syn på maktbegreppet.
Michel Foucaults maktbegrepp
Foucault (Andersen & Kaspersen, 2003) pekar på en förändring i hur de
västerländska samhällena straffat sina medborgare som började framträda under
slutet av 1700-talet. Fängelsestraffet började ta över trots att man under
århundraden tillämpat andra straff, såsom kropps- och skamstraff. Anledningen
till detta anses vara att fängelsestraffet är en normaliserande sanktion. Det är ett
straff men det är även en omvandlingsprocess med syfte att integrera den
kriminelle i samhället. Foucault (Andersen & Kaspersen, 2003) menar vidare att
det finns en generell omvandlingsprocess i det kapitalistiska samhället. Processen
är en allomfattande disciplinerande makt som genomsyrar hela samhällets sociala
kropp. När en individ särskiljer sig ur kollektivet utsätts denne för någon form av
disciplinär åtgärd. Detta torde innebära att samhället genom sina instanser och
genom sina medborgare har en översyn över individen. Foucault (Andersen &
Kaspersen, 2003) antyder att sanningen i det västerländska samhället baseras på
makt och vetande. Sanningen blir legitim genom individens bekännelse.
Bekännelsen gjordes i ett tidigt skede till prästen genom bikten men i det moderna
samhället kan samtalspartnern vara socialarbetare, familjerådgivare, kurator eller
terapeut. Samhällsmedborgarnas allseende övervakning av varandra och
bekännelsen av individens överträdelser är två centrala komponenter av det
moderna samhällets sociala kontroll av sina medborgare. Foucault (Andersen &
Kaspersen, 2003) delar in makt i två olika makttyper; biomakt och micromakt.
19

•

•

Biomakt är en makttyp som utvecklats sedan 1600-talet och dess funktion
är att lägga beslag på livet från dess början och slut. Biomakt verkar
disciplinerande av individen men den reglerar även befolkningen. Foucault
(Andersen & Kaspersen, 2003) är främst intresserad av maktens utövning
och dess effekt på de underkuvade.
Micromakt är den makt som riktas mot människorna på ett socialt
vardagsplan. Micromakt utövas genom kontroll och normalisering genom
samhällsindividerna snarare än genom lagstiftande principer och
rättigheter. Den är således inte lokaliserad till statens rättsystem.

Makt som fenomen är inget som kan ägas eller besittas, den är inte liktydigt med
en institution eller en struktur. Makten ter sig på många olika sätt och är inte i
första hand destruktiv eller negativ. Makten är en neutral kapacitet att förändra.
Foucault (Andersen & Kaspersen, 2003) beskriver makten som en elementär kraft
som i det närmaste är en grundkomponent i varje social relation. Han betonar
dock att om varje social relation ska tolkas primärt som en maktrelation måste
relationerna förstås som ett öppet och föränderligt spel av krafter. Enligt Andersen
& Kaspersen (2003) menar Foucault att maktrelationer aldrig är enkla
projektioner av klassrelationer eller politiska relationer. Det är relationerna mellan
olika samhällsgrupperingar som möjliggör statens existens och funktion men
maktrelationerna mellan dessa nätverk av relationer är inte projektioner av statens
makt. Istället har dessa relationer sina egna maktmönster och utövar dessa
självständigt.
Foucault (Andersen & Kaspersen, 2003) delar in makten i de två makttyperna
biomakt och micromakt men han lyfter även fram följande tre aspekter av
maktbegreppet; makt och institutioner, det ömsesidiga beroende mellan makt och
vetande samt synen på subjektet i förhållande till makten.
•

•

•

Makt och institutioner: Det är inte institutionerna som producerar makten,
istället integrerar de och reproducerar den. Exempel på institutioner som
absorberar, samordnar och sprider ut makt är staten, familjen,
produktionen, religionen och marknaden.
Det ömsesidiga beroendet mellan makt och vetande: Det är människan
som är kunskapsprocessens subjekt och objekt. Individen producerar
ständigt ny kunskap och nya insikter och det är även individen som för
dessa vidare till andra individer. Foucault (Andersen & Kaspersen, 2003)
betonar vetandet som en oskiljaktig del av maktens dynamik och
växelverkan. Det är den kraft som verkar mellan samhällets olika sociala
grupper. Makt och vetande implicerar varandra och är varandras
förutsättningar.
Synen på subjektet i förhållande till makten: Foucault (Andersen &
Kaspersen, 2003) menar att makt är relationell och att människan i ett
socialt sammanhang inte kan existera utanför maktrelationer. Han menar
vidare att människan som en självmedveten individ är en social och
kulturell produkt.

Foucault (Andersen & Kaspersen, 2003) hävdar att det alltid finns motstånd där
makt existerar och att motståndet inte har någon ställning utanför makten. Han
beskriver motståndet som ”de olika hinder och spjärn som makten eller kraften
möter i sin rörelse. Det betyder, analogt med att makt inte kan reduceras till en
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överordnad princip, att det inte existerar ett motstånd med stort M, att det inte
finns ett visst upprors eller revoltcentrum, att det inte finns en och samma form att
stöpa allt motstånd i…” (Andersen & Kaspersen, 2003, sid 393).
Motstånd ter sig istället genom flera olika uttryck. Om motstånd alltid finns där
makt finns och om makt finns i alla sociala relationer kan det antas att förtryck är
oundvikligt. Enligt Foucaults tankemodell (Andersen & Kaspersen, 2003) kan
dock den relationella makten liknas vid ett strategiskt spel där utgången är öppen
då maktrelationerna är föränderliga. Maktbegreppet är således inte på något sätt
ekvivalent med den enes totala dominans över, eller förtryck av, den andre.
Jürgen Habermas har enligt Andersen & Kaspersen (2003) kritiserat Foucaults
teorier om makt och motstånd. Han menar att Foucault betonar underordning och
disciplinering men framställer subjektet som alltför fogligt och passivt. Habermas
är kritisk till varför och hur ett så underordnat subjekt skulle kunna göra motstånd.
Han är även kritisk till att mänskliga rättigheter och rättsprinciper reduceras till
kontrollmekanismer och disciplinära tekniker.
Jürgen Habermas syn på makt och motstånd
Habermas (Andersen & Kaspersen, 2003) framhåller människors intresse av att
genom interaktioner förstå varandra. Han menar liksom Foucault att människor
har ett intresse av att frigöra sig från förtryckande strukturer. Han beskriver två
samhällsfärer, Livsvärlden och systemvärlden. I livsvärlden har
samhällsmedborgarna sina sociala relationer men i systemvärlden är relationerna
till sin natur mer anonyma och sakliga. Exempel på relationer i systemvärlden är
relationer mot en myndighet eller institution. Traditionellt har gällande
världsbilder upprätthållits genom institutioner såsom kyrkan men i det moderna
samhället behövs andra former för styrningen av mänskligt handlande. Numera
växer dessa styrningsmekanismer i systemvärlden fram genom olika medier,
marknadsmässig styrning och genom statlig styrning. Systemvärlden har
ursprungligen vuxit fram ur livsvärden men den hotar enligt Habermas (Andersen
& Kaspersen, 2003) att kolonisera livsvärlden. Individerna blir genom vissa
handlingar i ökad utsträckning aktuella för insatser genom olika samhällsinstanser
och möter då instrumentellt förnuft och generella bestämmelser. Habermas
(Andersen & Kaspersen, 2003) menar att då välfärdssamhället bygger ut sina
skyddsnät för sjuka och arbetslösa, eller enligt uppsatsens utgångspunkt för
ungdomar som far illa, försätts allt fler människor i klientposition i förhållande till
staten. ”Även i dessa relationer i systemvärlden torde klienterna ha ett intresse av
frigörelse när myndigheternas beslut uppfattas som förtryckande av individen”
(författarens anmärkning).
Antti Eskolas syn på maktens roll i relationen
Eskola (1985) menar att maktbegreppet inte i första hand kan vara individens eller
den sociala gruppens egenskap utan maktbegreppet syftar på en relation. Han
menar vidare att maktrelationer är asymmetriska vilket innebär att om part ett
dominerar part två kan inte part två dominera part ett. Som social influens kan
dock makten vara både symmetrisk och asymmetrisk, det finns situationer då part
ett dominerar part två samtidigt som part två har makt att influera part ett. Eskola
(1985) tillför diskussionen tankar om maktfördel vilket innebär att exempelvis
part etts makt är större än part tvås motsatta makt. Han menar vidare att
maktbegreppet kompliceras av att makt inte kan begränsas till att uppfattas som
individens eller gruppens aktiva inflytande utan även måste inkludera den passiva
möjligheten till att utöva inflytande. Eskola (1985) menar vidare att part etts makt
över part två kan jämställas med storleken på motstånd från part två som part ett
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kan övervinna. När makt blir legitim innebär det att den maktunderställde
acceptera utövarens maktbruk. Detta innebär dock inte att den maktunderställde
är nöjd med situationen, bruket av tvångsmakt fjärmar den maktunderställde.
Socialarbetarprofessionens innebörd för mötet
När mötet mellan klient och socialarbetare studeras är det legitimt att inte bara
studera mötet utifrån klientens perspektiv utan även studera socialarbetarens
bakgrund och aktuella situation. För att förstå den aktuella situationen är en viktig
pusselbit att studera hur den organisation som socialarbetaren befinner sig i ser ut
samt vilka lagar och regler socialarbetaren utgår ifrån.
Kunskapens roll i mötet utifrån ett maktperspektiv
I mötet mellan socialarbetare och klient spelar deltagarnas habitus en betydande
roll. Såväl klienten som socialarbetaren har ett register av strategier som utifrån
situationen används och skapar spelutrymme i mötet. Morén (1996) menar att
kunskap innebär tolkningsmöjligheter i den aktuella situationen. Socialarbetarens
habitus är inte avskild till kunskap om vetenskapligt vedertagen forskning och
socialpolitiska lagar. Givetvis är socialarbetarens habitus även uppbyggd på
medvetna och omedvetna värderingar utifrån traditioner och moral och dessa
värderingar påverkar mötet med klienten. Kunskap och bakgrund är således två
viktiga maktfaktorer i mötet men även sociala positioner påverkar. Begreppen
”socialarbetare” och ”klient” är laddade och ger olika maktmässiga
utgångspunkter för mötet. Socialarbetaren är den som förväntas förändra klienten
och inte tvärt om. Morén (1996) skiljer mellan diskursiv och relationell kunskap.
Den diskursiva kunskapen är ett uttalat och logiskt resonerande vetande som till
egenskap är kognitivt överförbar och kan beskrivas som utvändig och
instrumentell. Den relationella kunskapen förutsätter dock en relation och
kunskapen genereras i mellanmänskliga samspel. Den givna aktören ser
medaktörens förhållningar i olika situationer vilket i sin tur påverkar den givna
aktörens förhållningssätt. Kunskap blir i detta fall ett relationsbegrepp. Diskursiv
och relationell kunskap är dock sammanvävt och samtidigt verksamt och båda
typerna av kunskap är maktfaktorer i mötet. Socialarbetaren representerar en
professionell behandlare och/eller myndighetsutövare. Morén (1996) menar att
socialarbetarens makt blir klientens makt och att socialarbetarens vanmakt blir
klientens vanmakt.
Interaktionistiska förutsättningar i mötet
Anderson (2002) menar att vi agerar och reagerar genom språket. Det är genom
språket som vi relaterar, påverkar och förändrar. Om målet för socialt arbete är ett
medborgerligt demokratiskt deltagande i förändringsprocessen blir det viktigt att
sträva efter en öppen kommunikation. För att nå en så öppen kommunikation som
möjligt måste socialarbetaren i synnerhet söka kunskap om hur socialarbetarens
egen moral och bakgrund påverkar dennes handlingar och syn på klienten. Hur ser
socialarbetaren på vad som är rätt och fel, vilka föreställningar finns om
kvinnlighet och manlighet? Kåhl (1995) menar att beroende på socialarbetarens
moral och bakgrund kan olika saker vara tillåtet för kvinnor och män. Hon tycks
dock mena att sådana värderingar finns införlivade i hela
socialarbetarprofessionen men torde dock kunna variera lokalt. Hur ser man på
sociala fenomen såsom kön, arbetslöshet, utbildning, doger och kriminalitet?
Påverkar dessa faktorer vilka krav som ställs och vilken hjälp som erbjuds?
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Kåhl (1995) menar att socialarbetarens ”…värderingar och förhållningssätt
inbegrips i en ömsesidig relation där de sökande definierar sina sociala
verkligheter” (Kåhl, 1995, sid 71).
Denna relation kan ses som ett forum med egenskaper att aktören kan söka och
finna svar på existensiella frågor. Morén (1996) menar att relationen är
förändringpotentiell när den har dessa egenskaper. I socialt arbete skulle detta
kunna innebära att klienten söker bekräftelse över hur denne ska gå vidare och
socialarbetaren bekräftar klienten och dess möjligheter till förändring.
Relationens vikt för förändringsarbete
Morén (1996) pekar på att det är fullständigt nödvändigt att en relation mellan
socialarbetaren och klienten upprättas för att det överhuvudtaget ska kunna
bedömas om det föreligger en social utsatthet samt om klienten är beredd att anta
erbjudandet om vägledning till förändring. Socialarbetaren uppdrag är att styrka
klienten till en övertygelse om att klienten har möjlighet att kunna förändra sin
livssituation. Relationen är därmed ett grundläggande förändringsvillkor. I vissa
insatser i det sociala arbetet är det legitimt att tydligt hålla kvar rollerna
”socialarbetare” och ”klient” samt de maktpositioner dessa begrepp ger (när mötet
mellan parterna är formaliserat och reglerat och det är nödvändigt för att
tillgodose likabehandling och rättssäkerhet). När det gäller omgestaltande eller
behandlingsmässiga insatser är det dock ofta viktigt att tillfälligt lämna dessa
roller och mötas på ett mer personligt och mellanmänskligt plan. I dessa möten är
det inte socialarbetaren som dikterar villkoren utan parterna möts så jämlikt och
personligt som möjligt. Morén (1996) tycks vara kritisk till att socialtjänsten ofta
är organiserad så att de anställda som har delegation till myndighetsutövning
renodlat arbetar med detta medan personalen med behandlingsansvar renodlat
arbetar med behandling. Socialtjänsten är organiserad som om biståndsuppgiften
vore entydig trots att man befinner sig ett gränsland mellan anpassning och
omgestaltning. I relationen mellan socialarbetare och klient är tilliten ofta
nödvändig för att klienten ska våga påbörja en smärtsam förändring. Med tanke på
den smärta det kan orsaka en klient att möta sina nuvarande problem samt de
bakomliggande problemen är det viktigt att socialarbetaren inte tränger sig på. Att
tvinga klienten till förändring den inte är redo för kan således vara en kränkning
av klientens integritet. Det är en viktig egenskap för en socialarbetare att kunna
stå kvar med erbjudandet om mänskligt bistånd utan att tränga sig på.
Socialarbetarnas organisation och fackspråk
Kåhl (1995) betonar vikten av en professions fackspråk för att särskilja
arbetsfältet från närliggande arbetsfält och för att ge professionen legitimitet i
samhällsorganisationen. Vad det gäller socialt arbete ser hon dock en stor fara i
hur förståelseavståndet ökar mellan yrkesutövarna och allmänheten. Det är en svår
balansgång mellan professionalisering och ökad demokrati då fackspråket till viss
del utestänger ömsesidigheten i kommunikationen eftersom det skapar olika
förståelseramar mellan socialarbetare och klient. Klientens problemformuleringar
omdefinieras utifrån professionens tolkningslagar och socialarbetaren har
tolkningsföreträde att definiera situationen genom den makt professionen ger.
Organisationen uppstår genom att socialarbetarkåren pålagts ett stort ansvar och
att de måste skapa en organisation som möjliggör att genomföra uppgifterna.
Morén (1996) menar att organisationen består av relationer, samspel och språk.
Organisationen förändras utifrån vilka uppgifter den möter. Utifrån definitionen
av uppgiften uppstår en uppsättning tolkningsmöjligheter som både begränsar och
möjliggör organisationens insatser. Att kategorisera de biståndssökande som
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klienter skapar en abstrakt socialitet och det finns en risk att den får dominera
över den konkreta socialiteten. Om den biståndssökande görs abstrakt blir det
svårare för socialarbetaren att känna inlevelse och förstå personens problematik.
Kåhl (1995) menar att det blir svårt för aktörerna att mötas i samtalet med respekt
för varandra om den ena aktören blir abstrakt för den andre. Socialtjänstens
organisationsuppbyggnad bidrar till denna abstrahering. En förändring av
organisationen skulle teoretiskt kunna bidra till fler konkreta möten. En fortsatt
professionalisering skulle kunna innefatta utvecklande av strategier som skapar
konkreta möten. Men även om den ömsesidiga relationen införs till de
professionella normerna finns det en risk att den blir till en metod och på så sätt
minskar socialarbetarens personliga engagemang.
Ramlagens möjlighet och fara
Socialtjänstlagens ramkaraktär ger stor möjlighet till medborgardeltagre och
demokrati samtidigt som socialtjänstens arbete blir känsligt för yttre tryck och
politiska svängningar. Den juridiska doktrinen är grundad på etik och moral men
avsaknaden av en entydig definition av sociala rättigheter leder till att
socialarbetarnas bedömningar ofta blir helt avgörande för de biståndssökande.
Därmed finns en risk att personer bedöms olika beroende på enskilda
socialarbetares etik och moral. Kåhl (1995) menar att det behövs en diskursiv
formulering av begreppet sociala rättigheters innebörd. Det skulle underlätta för
både klienten och för socialarbetaren om det fanns en entydig innebörd. Utan en
sådan formulering anser hon det vara svårt att försvara ett socialpolitiskt system
som ska eftersträva jämlikhet och välfärd då risken finns att socialtjänsten snarare
konserverar samhällsstrukturer än bidrar till positiv utveckling av samhället. Ett
problem i sammanhanget torde vara att det oftast är de som har det sämst ställt i
samhället som utsätts för myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen. Risken
finns att socialtjänsten, som ideologiskt ska vara ett viktigt verktyg för demokrati
och rättsäkerhet, snarare försvarar rättsystemet än medborgarna.
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UNGDOMARS KÄNNEDOM OM
SOCIALSYSTEMET
En stor del av detta arbete består av en kvantitativ studie i form av en
enkätundersökning. I denna del av uppsatsen berörs de flesta av uppsatsens
frågeställningar. Utgångspunkten är att undersöka ungdomars kännedom om
sekretesslag och anmälningsplikt samt om det finns ungdomar som upplevt
anmälningsplikten som ett hinder för att söka hjälp. I presentationen undersöks
även om det finns könsskillnader i svaren.
Lagmässig bakgrund
Det är relevant för läsaren att själv ha en uppfattning om gällande lagstiftning när
medvetenheten om detta hos ungdomar studeras. Med anledning av detta
presenteras några juridiska grundförutsättningar i socialt arbete innan de
viktigaste resultaten ifrån den kvantitativa studien redovisas.
Offentlighetsprincipen
För att förstå sekretesslagens fulla betydelse krävs det kännedom om vad
offentlighetsprincipen innebär. Enligt Hilborn mfl (1998) ger
offentlighetsprincipen rättighet för såväl massmedia som allmänheten till en
vidsträckt insyn i de offentliga organens verksamhet. Till offentliga organ hör
statliga och kommunala myndigheter. Dessa myndigheter får inte på något sätt
begränsa eller försvåra allmänheten att ta del av handlingar som klassas som
allmänna. Till allmänna handlingar hör framställningar i bild och skrift men även
upptagningar som med tekniska hjälpmedel kan avläsas eller avlyssnas. Ett insänt
brev, fax eller email är en allmän handling. Innehållet i ett privat brev som inte
har med myndighetens verksamhet att göra blir dock inte automatiskt en allmän
handling för att den skickas till en myndighetsadress (2 kap. 4 § TF). Det räcker
att en handling förvaras hos ett myndighetsorgan för att den ska vara allmän, den
behöver med andra ord inte var upprättad där. Rimsten (2004) betonar dock
expediering, slutbehandling, färdigställande samt justering som tillfällen då en
handlig kan anses allmän genom upprättande inom myndigheten. Hilborn mfl
(1998) påpekar att minnesanteckningar och utkast inte klassas som allmänna
handlingar såvida de inte arkiverats. Rimsten (2004) menar dock att detta endast
gäller så länge upptäckningen inte tillför ärende någon sakuppgift. En allmän
handling är sålunda offentlig och ska därmed vara tillgänglig för allmänheten men
en allmän handling kan dock vara, eller till viss del vara, hemlig. Sekretesslagen
avgör om vissa uppgifter i en allmän handlig är hemliga.
Sekretesslagen
Då offentlighetsprincipen starkt bidrar till medborgarnas rättsäkerhet, genom att
ge en vidsträckt insyn i de offentliga organens verksamhet, bidrar sekretesslagen
till att skydda individens integritet. Sekretesslagen berör såväl muntliga som
skriftliga handlingar (tystnadsplikt och handlingssekretess). Hilborn mfl (1998)
menar att inom det allmänna skolväsendet handlar bestämmelserna oftast om
skydd för de enskildas personliga förhållande. En sekretessbelagd uppgift är inte
tillgänglig att lämnas ut till vare sig enskilda personer eller andra myndigheter.
Sekretesslagstiftningen kan inte regleras genom vare sig interna beslut inom
gällande verksamhet eller genom kommunala beslut. Det går alltså inte att ålägga
sekretess i verksamheter som inte från början berörs av sekretesslagen. Det går
inte heller att skärpa eller mildra sekretessgraden i förhållande till vad lagen säger
för den verksamhet som berörs. Även inom myndigheter som lyder under
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sekretesslagen kan sekretess råda. Detta gäller då det finns flera
verksamhetsområden inom samma organisation. Ett exempel är skolhälsovården
inom en skola. Samråd mellan personal som arbetar inom samma
verksamhetsgren är dock tillåtet då olika involverade i personalen gemensamt
behöver diskutera en situation för att bäst kunna lösa den. Det är däremot inte
tillåtet att diskutera något sekretessbelagt med en annan anställd som inte har
något med det sekretessbelagda att göra.
Tre olika sorters sekretess kan råda, detta beror enligt Rimsten (2004) på att alla
uppgifter inte kan anses vara lika skyddsvärda. Följande tre sorter finnes; absolut
sekretess, stark sekretess samt mindre stark sekretess.
Absolut sekretess
Anställda som går under absolut sekretess får inte röja några uppgifter vare sig
någon tar skada av det eller ej. Det behövs med andra ord ingen menprövning.
Rimsten (2004) menar att: även om det skulle vara så att det i ett aktuellt fall vore
omöjligt att föreställa sig att någon skulle lida men av att en uppgift röjdes, gäller
sekretess” (Rimsten, 2004, sid 199)
Som exempel på yrken under absolut sekretess nämns personal i en myndighets
telefonväxel.
Stark sekretess
Stark sekretess innebär att den anställde ska delge allmänheten offentliga
handlingar bara om den anställde är övertygad om att de personer uppgifterna rör
inte lider men av det. Finns det misstanke om att individen kan ta skada av det får
handlingarna alltså inte ges ut. Med andra ord förutsätts alltid att sekretess råder
men står det klart att den berörde inte kommer fara illa kan handlingarna lämnas
ut. Därmed är det ganska sällan sådana uppgifter lämnas ut. Det kan krävas
kunskap om vem det är som behöver uppgifterna för att kunna bedöma att
individen inte lider men vid ett utlämnande. Rimsten (2004) menar att även
mellan myndigheter eller verksamhetsgrenar inom en myndighet utlämnas
uppgifter med stor restriktivitet då stark sekretess råder. Till exempel på
yrkeskategorier lyder skolhälsovårdsanställda samt psykologer och kuratorer
under denna typ av sekretess.
Mindre stark sekretess
Mindre stark sekretess råder inom bland annat flera skolanställda yrkeskategorier
såsom lärare, fritidspedagoger och förskolelärare. Till skillnad från stark sekretess
utgår dessa anställda alltid ifrån att en handling ska vara tillgänglig för
allmänheten. Om det kan antas att den berörda individen lider men av att
uppgifterna lämnas ut skall dessa uppgifter dock hemlighetshållas. Hilborn mfl
(1998) definierar ”att lida men” som de integritetskränkningar av olika slag som
kan uppstå när en människas personliga förhållanden lämnas ut. Denna typ av
sekretess kallas enligt Rimsten (2004) ofta för sekretess med rakt skaderekvisit.
Han menar att det är uppgiften i sig som avgör ifall det skyddade intresset kan
skadas av ett eventuellt uppgiftsutlämnande. Är uppgiften av sådan karaktär att
den lätt kan missbrukas ska den inte utlämnas.
Samtycke till utlämnande av sekretessuppgifter
Då en anställd som lyder under sekretess känner att vissa personer borde
informeras eller kopplas in på ett sekretessbelagt fall får informationen
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uppenbarligen inte röjas hur som helst. Om sekretesslagen på detta sätt hindrar
den anställde från att föra vidare handlingarna kan detta ändå vara möjligt ifall
den enskilde samtycker till att uppgifterna lämnas ut. Ett samtycke kan antingen
vara muntligt eller skriftligt och kan lämnas av både barn och vårdnadshavare.
Eftersom det finns olika sorters sekretess bör det nämnas att vid ett samtycke kan
även absolut sekretess upphävas. Barnets inflytande över sådana frågor växer med
åldern. Hilborn mfl (1998) menar att ett samtycke ”får inte vara så generellt
utformat att den enskilde förklarar sig avstå från sekretessen hos en viss
myndighet. Den enskilde måste ha möjlighet att överblicka vilka uppgifter det kan
gälla” (sid 37).
Till detta bör tilläggas att det ligger på myndigheternas ansvar att den enskilde
känner till vilka sekretessbelagda handlingar eller delar av handlingar som
samtycket gäller. Uppgifter ska dock alltid lämnas till socialnämnden då det
handlar om anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.
Anmälningsplikt
I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen står följande: ”Myndigheter vars verksamhet berör
barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana
myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma
inom yrkesmässig bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller
annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller
på socialtjänstens område.”
Genom anmälningsplikten skall ovanstående beskrivna myndigheter enligt lag
genast anmäla till socialnämnden då ett barn misstänks fara illa. Hilborn mfl
(1998) poängterar att det inte är de anmälande myndigheterna (såsom skola) som
ska utreda ifall barnet behöver skydd och hjälp. Lagen ger vid handen att det
räcker att personalen får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa. Med andra ord råder anmälningsplikt så fort
misstanke uppstår, det är socialtjänsten som utreder ifall ett ingripande är
nödvändigt eller ej. När en sekretessbelagd handling enligt denna lag överförs
mellan två myndigheter följer generellt sett inte den sorts sekretess som råder för
den första myndigheten med handlingen. Hilborn mfl (1998) menar dock att det
vanligen inte blir något problem eftersom socialnämnden själva lyder under
sekretess.
Resultatredovisning av den kvantitativa studien
Under ”Metodval för statistisk analys av insamlad data” har det tidigare
förklarats hur statistisk signifikans påvisas eller avslås genom en så kallad chitvåanalys. För den kritiskt granskande läsarens förståelse av följande redovisning är
det viktigt att känna till metoden även om läsaren naturligtvis kan nöja sig med
påståendet att det förekommer signifikanta könsskillnader eller att det inte
föreligger signifikanta könsskillnader i svarsfrekvenserna. Partiellt bortfall uppstår
när minst en enkät är inlämnad och registrerad men svar saknas på den aktuella
frågan. Utvalda frågor från enkäten presenteras individuellt.
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Kännedom om sekretesslagen
Enkätens första fråga: Kände du tidigare till –innan du läste detta- vad
sekretesslagen innebär?
Nedan redovisas enkätens insamlade data för denna fråga utifrån ett
könsperspektiv. Först redovisas de sammanslagna enkätsvaren för samtliga tre
skolor i en tabell. Därefter följer ytterliggare en tabell som visar svarsfrekvenserna
för varje enskild skola.
Tabell 2. Enkätens totala svarsfördelning gällande hur många elever som känner
till sekretesslagen.

•

Pearson Chi-Square för svarsfrekvenserna då enkäterna från samtliga
skolor är registrerade och sammanlagda blir: (2=8,175, df=2, pvalue=0,017). Det finns således tydliga statistiskt påvisbara könsskillnader
i svarsfördelningen. Det partiella bortfallet utgör 5,7 % av registrerade
enkäter.

Tabell 3. Enkätens svarsfördelning gällande hur många elever vid de olika
skolorna som känner till sekretesslagen.

•

Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
högstadium är: (2=3,335, df=2, p-value=0,189). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 5,6 % av registrerade enkäter för skolan.
28

•

•

Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
gymnasium är: (2=16,192, df=2, p-value=0,000). Det finns således tydliga
statistiskt påvisbara könsskillnader i svarsfördelningen. Det partiella
bortfallet utgör 5,3 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den större stadens
gymnasium är: (2=0,578, df=2, p-value=0,749). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 9,7 % av registrerade enkäter för skolan.

Sett till undersökningen totalt visar det sig att 73,6% har en kännedom om
sekretesslagen. Detta torde vara en relativt hög siffra även om man naturligtvis
kunde önska att den var ännu större med tanke på att sekretesslagen är så
grundläggande för individens integritet och rättsäkerhet. Medvetenheten är
närmare tio procentenheter högre bland kvinnor än bland män. Sett till hela
undersökningen finns det signifikanta könsskillnader men studerar vi de enskilda
skolorna visar det sig att det endast är den skolan med flest respondenter,
gymnasieskolan i den mindre staden, som uppvisar tydliga statistiskt påvisbara
könsskillnader. Vi kan även se att medvetenheten är betydligt högre på de båda
gymnasieskolorna än på högstadieskolan. Jämför man högstadium och
gymnasium i den mindre staden blir det tydligt att åldern påverkar medvetenheten.
Ja-svaren ökar markant till gymnasiet samtidigt som både nej- och vet inte- svaren
minskar. Medvetenheten ökar särskilt mycket bland kvinnorna.
Kännedom om anmälningsplikten
Enkätens andra fråga: Kände du tidigare till –innan du läste detta- vad
anmälningsplikten innebär?
Nedan redovisas enkätens insamlade data för denna fråga utifrån ett
könsperspektiv. Först redovisas de sammanslagna enkätsvaren för samtliga tre
skolor i en tabell. Därefter följer ytterliggare en tabell som visar svarsfrekvenserna
för varje enskild skola.
Tabell 4. Enkätens totala svarsfördelning gällande hur många elever som känner
till anmälningsplikten.
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•

Pearson Chi-Square för svarsfrekvenserna då enkäterna från samtliga
skolor är registrerade och sammanlagda blir: (2=3,069, df=2, pvalue=0,216). Det finns således ingen uppenbar statistiskt påvisbar
könsskillnad i svarsfördelningen. Det partiella bortfallet utgör 5,9 % av
registrerade enkäter.

Tabell 5. Enkätens svarsfördelning gällande hur många elever vid de olika
skolorna som känner till anmälningsplikten.

•

•

•

Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
högstadium är: (2=0,260 df=2, p-value=0,878). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 5,6 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
gymnasium är: (2=6,655, df=2, p-value=0,036). Det finns således relativt
tydliga statistiskt påvisbara könsskillnader i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet är 5,5 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den större stadens
gymnasium är: (2=2,369, df=2, p-value=0,306). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet är 9,7 % av registrerade enkäter för skolan.

Sett till den totala undersökningen redovisar 59 % av deltagarna att de känner till
anmälningsplikten. Det är vanligare att kvinnor känner till anmälningsplikten än
att män gör det men skillnaden är inte så stor att signifikansen kan påvisas med
statistisk säkerhet. Precis som i fallet med sekretesslagen ökar medvetenheten
mellan högstadieskolan och gymnasieskolan i den mindre staden men
förändringen är inte alls lika tydlig. Den enda skola som visar signifikant
påvisbara könsskillnader är gymnasiet i den mindre staden. Skillnaden mellan
könen är dock inte lika stor som vad det gäller medvetenheten om sekretesslagen.
Värt att notera är att på gymnasiet i den mindre staden är medvetenheten om
anmälningsplikten störst bland kvinnor men i den större staden är fler män än
kvinnor medvetna om anmälningsplikten. Eftersom få enkäter genomförts på
denna skola bör siffrorna tas med försiktighet. Även okunskapen om
bakgrundsfaktorer såsom klass och kulturell bakgrund bjuder oss att vara
försiktiga med att dra för stora växlar utifrån svaren från denna skola. Dock ger
det oss en signal av osäkerhet vad det gäller att förmoda att kunskapen om
anmälningsplikten är större bland kvinnor än bland män. Vid en jämförelse mellan
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högstadium och gymnasium i den mindre staden ser vi att medvetenheten ökar
med åldern. Vad det gäller männen är siffran för svarsalternativet ”nej” dock i det
närmaste konstant. Det är endast siffran för alternativet ”vet ej” som minskar.
Upplevd trygghet i att söka professionell hjälp
Enkätens tredje fråga: Om du råkade ut för en allvarlig händelse (våld, hot,
droger osv), skulle du då känna dig trygg i att söka hjälp hos kurator eller någon
annan som jobbar inom skola eller hälso/sjukvård?
Nedan redovisas enkätens insamlade data för denna fråga utifrån ett
könsperspektiv. Först redovisas de sammanslagna enkätsvaren för samtliga tre
skolor i en tabell. Därefter följer ytterliggare en tabell som visar svarsfrekvenserna
för varje enskild skola.
Tabell 6. Enkätens totala svarsfördelning gällande hur många elever som känner
sig trygga i att söka professionell hjälp vid behov.

•

Pearson Chi-Square för svarsfrekvenserna då enkäterna från samtliga
skolor är registrerade och sammanlagda blir: (2=8,597, df=2, pvalue=0,014. Det finns således tydliga statistiskt påvisbara könsskillnader i
svarsfördelningen. Det partiella bortfallet utgör 6,3 % av registrerade
enkäter.

Tabell 7. Enkätens svarsfördelning gällande hur många elever vid de olika
skolorna som känner sig trygga att söka professionell hjälp vid behov.
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•

•

•

Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
högstadium är: (2=0,808, df=2, p-value=0,668). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 6,6 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
gymnasium är: (2=10,129, df=2 p-value=0,006). Det finns således tydliga
statistiskt påvisbara könsskillnader i svarsfördelningen. Det partiella
bortfallet utgör 5,7 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den större stadens
gymnasium är: (2=0,160, df=2, p-value=0,923). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 9,7 % av registrerade enkäter för skolan.

Totalt sett skulle 37,9% av undersökningens deltagare känna sig trygga att söka
hjälp vid behov. Könsskillnaderna i svaren är statistiskt signifikanta och något fler
kvinnor än män upplever denna trygghet. Nästan var fjärde person uppger dock att
de känner sig otrygga att söka hjälp. Bland männen är siffran hela 28,7%. Om de
personer som känner sig otrygga att söka hjälp förmodas uppleva en stor
rättslöshet bör dessa siffror ses som graverande i ett rättssamhälle som Sverige.
Sett till de enskilda skolorna är det dock endast gymnasiet på den mindre orten
som uppvisar statistiskt signifikant påvisbara könsskillnader. Eftersom det är
denna skola som har markant flest respondenter är det naturligtvis troligt att
skolans resultat påverkar det sammanlagda resultatet att uppvisa signifikanta
skillnader. Precis som i frågan om anmälningsplikten ser vi könsskillnader i
svarsfrekvenserna då vi jämför den mindre stadens gymnasium med den större
stadens gymnasium. I den större staden känner nästan femton procentenheter fler
män sig trygga att söka hjälp än i den mindre staden. Skillnaden är så stor att
resultatet visar att det är fler män än kvinnor i den större staden som känner sig
trygga i att söka hjälp. I den mindre staden känner sig kvinnorna mer trygga att
söka hjälp än männen både sett till högstadium och gymnasium. Dock ser vi en
ökad medvetenhet mellan högstadium och gymnasium i den mindre staden, både
procenten av de personer som känner sig trygga och de som känner sig otrygga
ökar. Bland dem som känner sig otrygga är ökningen markant bland männen men
i högsta grad marginell bland kvinnorna. Tryggheten ökar dock särskilt mycket
bland kvinnorna.
Anmälningsplikten som hinder för att söka professionell hjälp
Enkätens fjärde fråga: Har du någon gång känt dig förhindrad att ta kontakt med
hjälp av professionellt slag på grund av anmälningsplikten? Med professionell
hjälp menar jag: kurator, ungdomsmottagningen, sjukvård, lärare m.fl.
Nedan redovisas enkätens insamlade data för denna fråga utifrån ett
könsperspektiv. Först redovisas de sammanslagna enkätsvaren för samtliga tre
skolor i en tabell. Därefter följer ytterliggare en tabell som visar svarsfrekvenserna
för varje enskild skola.
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Tabell 8. Enkätens totala svarsfördelning gällande hur många elever som någon
gång känt sig förhindrade att söka professionell hjälp på grund av
anmälningsplikten.

•

Pearson Chi-Square för svarsfrekvenserna då enkäterna från samtliga
skolor är registrerade och sammanlagda blir: (2=6,684, df=2, pvalue=0,035). Det finns således relativt tydliga statistiskt påvisbara
könsskillnader i svarsfördelningen. Det partiella bortfallet utgör 5,9 % av
registrerade enkäter.

Tabell 9. Enkätens svarsfördelning gällande hur många elever som vid de olika
skolorna någon gång känt sig förhindrade att söka professionell hjälp på grund
utav anmälningsplikten.

•

•

•

Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
högstadium är: (2=1,398, df=2, p-value=0,497). Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 6,1 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den mindre stadens
gymnasium är: (2=5,218, df=2, p-value=0,074. Det finns således ingen
uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 5,3 % av registrerade enkäter för skolan.
Pearson Chi-Square gällande svarsfrekvenserna för den större stadens
gymnasium är: (2=0,201, df=2, p-value=0,904). Det finns således ingen
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uppenbar statistiskt påvisbar könsskillnad i svarsfördelningen. Det
partiella bortfallet utgör 9,7 % av registrerade enkäter för skolan.
Vad det gäller denna fråga torde ja-svaren var det mest intressanta. Frågan hur
många som inte känt sig förhindrade att söka hjälp på grund av anmälningsplikten
synes vara ointressant. Svarsfrekvensen för de som inte vet synes även den vara
tämligen ointressant, dock kan den ha visst värde för att se skillnader mellan
högstadium och gymnasium. Med fokus på ja-svaren konstateras att 9,2 % av
ungdomarna någon gång känt sig förhindrade att söka professionell hjälp på grund
av anmälningsplikten. Könsskillnaderna mellan svaren är statistiskt signifikanta.
Det är flest kvinnor som känt sig förhindrade att söka hjälp på grund av
anmälningsplikten (6.7% män och 11,8% kvinnor). Även om det sammanlagda
resultatet uppvisar signifikanta könsskillnader gör ingen av de enskilda skolorna
det. Vid en jämförelse av de individuella skolorna är det genomgående att fler
kvinnor än män har känt sig förhindrade att söka hjälp på grund av
anmälningsplikten. Jämför man skillnaden mellan ja-svar på högstadieskolan och
gymnasieskolan i den mindre staden blir skillnaden synnerligen marginell. Den
stora stadens gymnasium uppvisar dock siffror på att fler personer någon gång
inte vågat söka professionell hjälp på grund av anmälningsplikten. Där är siffran
(för män och kvinnor sammanslaget) 12,5% jämfört med 8,8 % för
gymnasieskolan i den mindre staden och 9,1% för högstadieskolan.
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SAMMANFATTANDE RESULTATDISKUSSION
Offentlighetsprincipen är en princip som är av stor vikt för samhällets
rättssäkerhet. För att individens integritet ska säkras tillämpas tystnadsplikt enligt
sekretesslagen som står över offentlighetsprincipen. I vårt samhälle har barnen en
väldigt utsatt situation och för att skydda dem tillämpas anmälningsplikt på flera
av samhällets instanser. Det innebär att när misstanke uppstår att ett barn far illa
inom exempelvis skolväsendet är personalen skyldig att anmäla detta till sociala
myndigheter. Socialtjänstens organisation utgår ifrån Socialtjänstlagens
utformning och definitioner för sociala rättigheter och skyldigheter.
Socialtjänstlagen är en ramlag vilket ger stort tolkningsutrymme och i sin tur
lägger ett stort ansvar på de olika kommunernas enskilda organisation men även
på de enskilda socialarbetarna. Många socialarbetare är myndighetsutövande och
har således mycket makt över sina klienters situation. Samhället har under flera
århundraden utövat en disciplinerande makt med syfte att nå en förändring hos de
personer som stämplas vara avvikare. De personer som ska genomgå denna
omvandlingsprocess hamnar ofta i en maktkamp i mötet med socialarbetaren.
Eftersom kunskap och vetande implicerar varandra har socialarbetaren en
maktfördel då socialarbetaren besitter kunskapen om organisationen och gällande
lagar. Dessutom har socialarbetaren oftast tolkningsföreträde vad det gäller lagar
och regler. Vi har tidigare pekat på att det alltid finns motstånd där det finns makt
och att makt finns i alla sociala relationer. Kunskap och språk är två av många
vapen i denna kamp. Socialarbetarkåren har genom åren utvecklat ett fackspråk
vilket leder till att förståelseavståndet ökar mellan socialarbetare och klient. Det
ökar även socialarbetarnas maktfördel och klientens känsla av maktlöshet. I det
moderna samhället försätts allt fler individer i klientposition. För att individen ska
nå en positiv förändring och styrkas till denna förändrig i mötet med en
socialarbetare vore det gynnsamt om socialarbetarens maktfördel minskades. För
att detta ska ske vore det positivt om de sociala rättigheterna definierades
tydligare. Klientens kunskap om samhällsorganisationen och sina rättigheter
borde ökas. Den symboliska interaktionismen lär oss att medvetande och självbild
uppstår och utvecklas i interaktionen. Således är kommunikation en mycket
grundläggande komponent för mänsklig förändring. I mötet mellan klient och
socialarbetare möts två individer som ofta har en väldigt skild bakgrund. Klienten
är ofta väldigt negativt stämplad av samhället och risken är uppenbar att
socialarbetaren omedvetet ansluter sig till detta. Samhällets syn på, eller snarare
socialarbetarens generaliserade andres syn på, klientens bakgrund och beteende
kan leda till att socialarbetaren bemöter sina klienter olika. Socialarbetaren måste
aktivt medvetandegöra sig om sin egen bakgrund och habitus för att kunna bemöta
klienterna rättvist. För att uppnå en positiv interaktion och skapa en god relation
med positiv förändringspotential bör öppen dialog på ett personligt, jämlikt och
mellanmänskligt plan eftersträvas. Klienten ska inte behöva känna skamkänslor
över sin situation och bakgrund. Stämplingsteorin lär oss att när en stämplig
godtas av den stämplades signifikanta andra tenderar personens identitetsbild att
förändras. De signifikanta andras uppfattning om individen tycks beröra djupare
än andra personer i en social kontext som inte står individen lika nära. Ur det
perspektivet känns tanken på att människor ibland vill söka hjälp utan att deras
närmaste ska få veta något förstålig. I synnerhet bör detta gälla unga människor
eftersom de ofta är särskilt identitetssökande och behöver särskilt mycket
bekräftelse. Det borde kunna föreligga en rädsla för att det som hänt dem, eller det
som de gjort, ska få deras närmaste signifikanta andra att stämpla dem. Det borde
även kunna föreligga en rädsla för att mindre signifikanta andra ska stämpla dem.
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Därför är det viktigt att socialarbetare inte tränger sig på men ändå står kvar med
erbjudandet om mänskligt bistånd. Dock måste samhället rycka in till barns
beskydd eftersom de inte är mogna nog att själva ta ansvaret för sin situation.
Detta arbete har undersökt hur stor medvetenhet ungdomar har om sekretesslag
och anmälningsplikt. Arbetet berör frågan om de känner sig trygga eller otrygga i
att söka hjälp när de råkar ut för en händelse av allvarlig karaktär samt om de
någon gång upplevt anmälningsplikten som ett hinder för att söka hjälp. Resultatet
blev det att i den population som undersökts finns en relativt hög medvetenhet
(73,6%) om sekretesslagen. Det finns en aningen lägre medvetenhet om
anmälningsplikten (59 %). Det är logiskt nog färre personer (9,2 %) som känt sig
förhindrade att söka hjälp på grund av anmälningsplikten än de som känner sig
otrygga i att söka hjälp (24 %). Det kan verka paradoxalt att bland det kön där
flest personer känner till anmälningsplikten känner flest personer sig trygga i att
söka hjälp. Givetvis behöver det inte betyda att just de personer som inom
kategorin känner till anmälningsplikten också känner sig trygga i att söka hjälp.
Men som vi tidigare belyst i uppsatsen ger kunskap makt och en medvetenhet
borde således kulle leda till ökad trygghet.
Slutdiskussion
I uppsatsen har flera faktorer som kan påverka mötet med en socialarbetare
beskrivits. Jag är väl medveten om att det finns långt mycket fler faktorer som
påverkar mötet och att vi behöver bli medvetna om fler sådana faktorer för att
uppnå ökad förståelse. I mitt sökande efter relevanta faktorer har min uppsats
tidvis verkat ostrukturerad för mig själv och mycket arbete har gått till att försöka
skapa en röd tanketråd. Jag hoppas denna tanketråd inte bara är synlig för mig
utan även för läsaren. Genusperspektivet har berörts i arbetet men inte analyserats
djupt. Medvetenheten om sekretesslag och anmälningsplikt tycks vara högre bland
kvinnliga ungdomar än bland manliga ungdomar. Även om de flesta ungdomarna
känner till dessa lagar borde medvetenheten kunna ökas genom mer undervisning
från skolans sida. Större medvetenhet tycks öka tryggheten bland ungdomarna.
Vad det gäller frågan om anmälningsplikten kan vara ett hinder för att få hjälp för
vissa ungdomar finns det en faktor uppsatsen knappt berört alls men som är
oerhört viktig för framtida forskning. Personens kulturella bakgrund lär kunna ge
diskussionen ett större djup. Det finns antagligen personer som inte bara är rädda
att deras familjer, eller signifikanta andra, ska få kännedom om deras situation
eftersom de inte vill bli stämplade så att deras självbild ska förändras negativt. I
vissa kulturer är det exempelvis en skam för familjen om dottern blivit våldtagen
och det är möjligt att dottern vid en sådan händelse inte under några
omständigheter kan låta detta komma till föräldrarnas kännedom eftersom dottern
fruktar allvarliga konsekvenser. Det finns givetvis fler möjliga scenarion där
anmälningsplikten blir till ett hinder på grund av kulturella faktorer. Uppsatsens
studie av svenska ungdomar visar att 9,2 % av den totala svarsfrekvensen känt sig
förhindrade av anmälningsplikten. Det är alltså 62 personer i undersökningens
population som någon gång känt sig förhindrade att söka hjälp på grund av
anmälningsplikten. Detta betyder inte med nödvändighet att de inte ändå sökt
professionell hjälp men mycket tyder på att det är vanligare än vad jag först hade
trott att ungdomar i svåra situationer väljer att bära sina svårigheter själva på
grund av rädsla för anmälningsplikten. Jag vill dock betona min absoluta
uppfattning att anmälningsplikten är något bra som inte bör förändras. Kanske
borde det förslagsvis skapas forum dit ungdomar kan vända sig utan rädsla för
anmälningsplikt. Där relationen och det som händer i den mellanmänskliga
kommunikationen får bli det som hjälper tonåringen att besluta sig för att kontakta
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sociala myndigheter eller anmäla ett övergrepp. Det borde finnas en möjlighet för
ungdomarna i de övre tonåren att finna någon som går med dem. Någon med
kunskap om den stora abstrakta organisationen som kanske vill göra konkreta
ingrepp i personens liv. Likt en livlina för dem som faller utanför samhällets
yttersta skyddsnät.
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Bilaga 1 (1)

Enkätundersökning om sekretess och anmälningsplikt
Sätt ett kryss i det alternativ som stämmer bäst in på dig.
Ålder:

13

Kön:

Man

14

15

16

17

18

19

20

Kvinna

Sekretesslagen är en väldigt omfattande lag som berör många institutioner och
arbetsplatser i Sverige. I skolan, sociala myndigheter och hälso/sjukvård (tex
ungdomsmottagningen) gäller sekretesslagen på så sätt att de som arbetar där
har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att de som arbetar inom sådan
verksamhet inte får berätta personliga saker som de får veta om enskilda
elever/patienter för andra som inte har med det att göra. Inom arbetsplatsen får
man däremot berätta det som är nödvändigt för andra som arbetar med
eleven/patienten. En doktor får till exempel berätta för en annan läkare om
patientens sjukdom så att den nya läkaren kan göra ett bra jobb. Den nya läkaren
får självklart inte berätta det han fått veta för någon utomstående.
1. Kände du tidigare till –innan du läste detta- vad sekretesslagen innebär?
Ja
Nej
Vet inte
Anmälningsplikten innebär att personalen på en skola eller inom hälso/sjukvård
måste berätta för sociala myndigheter om de misstänker att ett barn far illa (tex
våld, hot, droger osv). Detta måste de göra trots att de har tystnadsplikt.
Personalen på en förskola måste anmäla ifall de märker att en 2-åring blir
misshandlad hemma så att barnet får hjälp. Skolpersonalen måste anmäla om de
märker att en 17-åring blir misshandlad. När man fyller 18 år och blir myndig
finns det ingen anmälningsplikt längre. Då bestämmer personen själv om något
ska anmälas.
2. Kände du tidigare till –innan du läste detta- vad anmälningsplikten
innebär?
Ja
Nej
Vet inte
3. Om du råkade ut för en allvarlig händelse (våld, hot, droger osv), skulle du
då känna dig trygg i att söka hjälp hos kurator eller någon annan som jobbar
inom skola eller hälso/sjukvård?
Ja
Nej
Vet inte
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Bilaga 1 (2)
4. Har du någon gång känt dig förhindrad att ta kontakt med hjälp av
professionellt slag på grund av anmälningsplikten? Med professionell hjälp
menar jag: kurator, ungdomsmottagningen, sjukvård, lärare m.fl.
Ja
Nej
Vet inte
5. Känner du till någon som inte vågat be om professionell hjälp på grund av
anmälningsplikten?
Ja
Nej
Vet inte
6. Har du vid något tidigare tillfälle önskat att anmälningsplikten inte fanns?
Ja
Nej
Vet inte
Tack för att du har valt att medverka i denna undersökning!
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Köns- och åldersfördelning på insamlad data ifrån de olika skolorna
Högstadieskola i mindre stad:

Gymnasieskola i mindre stad:
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Gymnasieskola i större svensk stad:
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