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suspected child maltreatment 

Abstract 

Problem 

Preschool teachers in Sweden have a mandatory reporting responsibility to the social 

services when they suspect child maltreatment. Previous studies show that the mandatory 

reporting is not done in the extent it is supposed to, due to the preschool teachers’ low 

trust in social services. One part in this lack of trust is the lack of feedback. This study 

aims to describe preschool teachers’ trust in the social services, the amount of feedback 

they expect to receive, and the connection between the two. 

Method 

The study is a quantitative study and have been conducted by a web-survey answered by 

preschool teachers in five different municipalities. The web-survey contained questions 

concerning different parts of trust and feedback when doing a report to social services.   

Result 

The preschool teachers have an intermediate degree of trust in the social services. There 

is a connection between the degree of trust and the amount of feedback that is expected 

when doing a report. Furthermore, there is a difference in the expected amount of 

feedback and whether one has made a report to the social services. The study shows no 

difference in trust between the ones who has and the ones who has not made a report to 

social services. No significant differences were found concerning feedback or trust 

relating to working years or preschool-teachers’ degree. 
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Conclusion 

As a conclusion, the overall trust between preschool teachers and the social services is 

good but there is room for improvement. The connection between the degree of 

expected amount of feedback and the degree of trust is interesting but is in need of more 

study to reveal any causal relationships. 

Keywords: Trust, social services, feedback, preschoolteachers. 
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Sammanfattning 

Problem 

Förskolepersonal i Sverige har en lagstadgad skyldighet att göra en orosanmälan till 

socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. Detta görs dock inte alls i den 

utsträckning det borde, och forskning visar att detta dels har att göra med det låga 

förtroendet förskolepersonal har för socialtjänsten. En del i detta låga förtroende har 

visat sig vara bristen på återkoppling. Denna studie syftar till att beskriva 

förskolepersonals förtroende för socialtjänsten, graden av återkoppling de förväntar sig 

få, samt sambandet däremellan. 

Metod 

Studien är en kvantitativ studie och har genomförts genom en webbenkät. 

Förskolepersonal i fem olika kommuner har fått besvara frågor rörande olika delar av 

förtroende och återkoppling i samband med orosanmälningar till socialtjänsten vid 

misstanke om att ett barn far illa.  

Resultat 

Förtroendet för socialtjänsten hos förskolepersonalen är medelmåttigt. Det finns ett 

samband mellan grad av förtroende och grad av tro på återkoppling vid en orosanmälan. 

Vidare finns en skillnad i tron på återkoppling vid en jämförelse mellan de som gjort 

respektive inte gjort en orosanmälan. Studien visar ingen signifikant skillnad avseende 

förtroende vid en jämförelse mellan de som gjort respektive inte gjort en orosanmälan. 

Inga signifikanta skillnader identifierades rörande återkoppling eller förtroende i 

förhållande till antal år i yrket eller förskollärarexamen. 

Slutsats 

Det övergripande förtroendet är bra, men att skapa ännu bättre förutsättningar för god 

samverkan är något socialtjänsten behöver arbeta med. Sambandet mellan grad av tro på 

återkoppling och grad av förtroende är intressant men behöver studeras vidare för att 

identifiera eventuella kausala samband. 

 Nyckelord: förtroende, socialtjänst, återkoppling, förskollärare. 
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1. Inledning 

Andelen barn som är inskrivna på förskola har ökat sedan slutet av 90-talet. 2012 var 84% av 

barnen i åldrarna 1–5 år inskrivna på förskola jämfört med 64% 1999 (Nordström & Dunér, 

2014). Detta innebär att de allra flesta barn har tillgång till förskolepersonal som ett extra 

skyddsnät av vuxna. Förskolepersonalen, som ofta har en nära kontakt med barnen och deras 

föräldrar, är antagligen de personer som först av alla kan uppmärksamma om något inte står rätt 

till när det gäller barnens såväl fysiska som psykiska välmående. De har även en lagstadgad 

skyldighet att anmäla oro gällande barn till socialnämnden. Olsson (2016) menar att det trots 

detta är många anmälningar som förblir ogjorda, på grund av bland annat bristande kunskap om 

och tillit till socialtjänsten, negativa erfarenheter av socialtjänstens agerande vid tidigare 

anmälningar samt bristande återkoppling från och kontakt med socialtjänsten i pågående ärenden. 

Samtidigt styrs socialtjänstens arbete kring barnutredningar av lagstiftning, omfattande riktlinjer 

och utredningssystematik som ”Barns behov i centrum” (BBIC), som ska säkerställa att resultatet 

som följer efter en orosanmälan ska vara det bästa för barnet.  

Rädda Barnen har gjort en studie om hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller 

sig till anmälningsplikten (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). Där framkommer att 

professionella inom barninriktade verksamheter känner sig osäkra på när och hur en orosanmälan 

ska göras, och att det inte ges tillräckligt stöd i lagstiftningen kring detta då den lämnar stort 

utrymme för tolkning. Vidare framgår det av studien att bland annat förskolepersonal tycker att 

de vid en anmälan får dålig respons och återkoppling från socialtjänsten och att detta gör att de 

tvekar inför att anmäla oro. 

Detta är mycket oroande, eftersom förskolepersonal troligtvis är den professionella grupp som 

har störst möjlighet att snabbt uppmärksamma barn som far illa. En orosanmälan är då en 

förutsättning för att socialtjänsten ska kunna utreda och hjälpa det utsatta barnet. 

År 2013 genomfördes en lagändring (SFS 2012:776) som öppnade upp för mer återkoppling vid 

en orosanmälan. Mycket av tidigare forskning, se bland annat Vulliamy och Sullivan (2000) och 

Germundsson (2011), behandlar förtroendet för socialtjänsten innan denna lagändring, varför det 

vore intressant att undersöka hur förtroendet ser ut idag. 



 

7 
 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte tar sin utgångspunkt i samverkan mellan socialtjänst och förskolepersonal i 

Sverige som något avgörande när det gäller barns bästa. I denna samverkan ingår förtroende och 

möjlighet till återkoppling som två viktiga komponenter. Det samlade forskningsläget kring 

förtroende för socialtjänsten (se 3. Tidigare forskning) rör främst yrkesgrupperna lärare, läkare 

och sjuksköterskor. Förskolepersonal är däremot en yrkesgrupp som inte studerats i särskilt stor 

omfattning. Dessutom har inga av nämnda studier genomförts efter lagändringen om 

återkopplingsmöjlighet vid en orosanmälan. Syftet med studien är att försöka fylla denna 

kunskapslucka, genom att undersöka hur förskolepersonals förtroende för socialtjänsten ser ut 

och om det finns något samband med tro på möjlighet till återkoppling. För att undersöka detta 

har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur ser förskolepersonalens samlade förtroende för socialtjänsten ut? 

- Finns det skillnader i graden av förtroende och tro på återkoppling beroende på antal år i 

yrket? 

- Finns det skillnader i graden av förtroende och tro på återkoppling beroende på 

förskollärarexamen eller inte? 

- Finns det skillnader i graden av förtroende och tro på återkoppling beroende på huruvida 

man som förskolepersonal har gjort en orosanmälan eller inte? 

- Finns det något samband mellan upplevd möjlighet till återkoppling och grad av 

förtroende? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer anmälningsplikten, sekretessen och lagändringen gällande återkoppling vid 

en orosanmälan att beskrivas. Detta för att ge en tydligare bild av förutsättningarna för studien. 

2.1 Anmälningsplikten 

De första bestämmelserna kring anmälningsplikt infördes redan i 1924 års barnlagstiftning 

(Olsson, 2016). Lagstiftningen har sedan dess skärpts och kommit att omfatta fler och fler 

grupper. Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) är myndighet vars verksamhet berör barn 

och unga skyldiga att genast göra en orosanmälan till socialnämnden vid misstanke om att ett 

barn far illa. Detta innefattar anställda inom dessa myndigheter, och således ingår gruppen 

förskolepersonal här. Anmälan ska göras även i fall som är svårtolkade, och anmälningsplikten 

innebär inte att förskolepersonalen ska göra en avvägning kring vad som kommer att hända med 

barnet vid en orosanmälan, och om det skulle vara bättre att de själva klarar av situationen utan 

inblandning av socialtjänsten. Trots detta är det just på grund av liknande tankar som många 

anmälningar ändå förblir ogjorda (Olsson, 2016). 

2.2 Sekretess mellan socialtjänst och förskolepersonal 

Personal inom socialtjänsten styrs av en omfattande sekretess. Enligt 26 kap. 1 § fo ̈rsta stycket i 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) får ingen uppgift om enskilds personliga 

förhållanden röjas om det inte står klart att detta kan ske utan att den enskilde eller hens 

närstående lider men. Detta gäller enligt 8 kap 1 § OSL oavsett om den som begär ut uppgifter är 

privatperson eller annan myndighet, om inte annat anges i OSL eller annan lag eller förordning 

som OSL hänvisar till. 

2.3 Lagändring 

År 2013 skedde det en lagändring (SFS 2012:776) som påverkar vilken slags återkoppling 

socialtjänsten har möjlighet att ge till någon med anmälningsplikt. Lagändringen som skedde år 

2013 gjorde det möjligt för socialtjänsten att få ge återkoppling om huruvida en utredning har 

inletts, redan pågår eller inte har inletts efter en orosanmälan. Denna information ska enbart 

lämnas om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra det. I Prop 

2012/13:10 (Regeringen, 2012) framgår att syftet med denna lagändring är att stärka skyddet och 

stödet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. 
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3. Tidigare forskning 

Vid studier av tidigare forskning på det valda området gällande förtroende för socialtjänsten har 

tre återkommande faktorer som påverkar förtroendet identifierats. Dessa är återkoppling, brist på 

erfarenhet och kunskap kring socialtjänstens arbetssätt samt uppfattningen om 

socialarbetare/socialtjänsten. I den genomgångna tidigare forskningen har inga studier som utgått 

från förskolepersonals perspektiv funnits. Studierna har istället utgått främst från andra 

professionella grupper som också arbetar nära barn. Dessa yrkesgrupper har bland annat varit 

läkare, lärare, sjuksköterskor och socialarbetare, och studierna anses därför tillämpbara i denna 

studie. I studien kommer begreppen förtroende och tillit att användas synonymt, eftersom de 

studier som redogörs för har använt något av dessa begrepp. 

3.1 Förtroende/tillit 

I många av de studier som studerats tas förtroende upp som ett faktiskt handlande. Sztompka 

(2006) tar i sin litteraturstudie bland annat upp nödvändiga faktorer för att tillit ska kunna uppstå 

samt vad som utgör misstro, vilket kan sägas vara förtroendets motsats. Sztompka menar att 

misstro och tillit kan sägas vara ett behavioristiskt fenomen och inte bara ett kognitivt. Detta 

visar också Germundsson (2011) i sin avhandling då han menar att tillit bygger på kunskap om 

den andra parten och att detta skapas genom faktiskt handlande i form av kommunikation och 

dialog. Kommunikation, som faktiskt handlande, benämns även i Talsma, Bengtsson, Boström 

och Östbergs studie (2015) där de nämner att mindre än en tredjedel av allmänläkarna litade på 

socialtjänstens hantering av anmälningarna. Resultatet visar att bristande kommunikation är en 

avgörande anledning till bristande tillit till socialtjänstens hantering av orosanmälningar. I 

Söderman och Jacksons studie (2011) är kommunikationen mellan BVC-sjuksköterskor och 

socialtjänsten obefintlig när det gäller vilka BVC-sjuksköterskorna tar kontakt med för att ge 

familjerna de möter stöd. BVC-sjuksköterskorna i studien tar även upp sekretesslagen som ett 

hinder för denna kommunikation.  

Alla studier som studerats på detta område benämner alltså att kommunikation är viktigt för att 

skapa förtroende. Likväl säger resultaten i flera av studierna att kommunikationen är bristande. I 

en studie (Kenny, 2001) framgår det att 73 % av lärarna som ingick i studien aldrig hade gjort en 

orosanmälan, de som hade gjort en anmälan hade i genomsnitt gjort det en gång. 11 % av lärarna 

i studien säger sig undvikit att göra en anmälan, trots att de trodde att det pågick försummelse av 

barnet. Den vanligaste anledningen till varför man valde att inte göra en anmälan var att man som 

lärare var rädd för att göra en felaktig rapport, att socialtjänsten inte hjälper familjer och att det 
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inte fanns några fysiska tecken på misshandel. Studien visar således även den på brist på 

förtroende till socialtjänsten i och med att en av de största anledningarna till att man inte anmäler 

är att man som lärare inte litar på att socialtjänsten hjälper familjer.  

3.2 Återkoppling 

I de studier som berör återkoppling framställs bristen på denna som ett stort bekymmer. Något 

som inte får glömmas bort är att studierna har genomförts innan lagändringen 2013. I Söderman 

och Jacksons studie (2011) framkommer det att BVC-sjuksköterskor önskar ett närmare 

samarbete med socialtjänsten och att de skulle vilja få återkoppling om huruvida socialtjänsten 

tagit tag i ärendet eller inte. De upplever dock att när de gjort en anmälan har det varit till hjälp 

för barnet. I Widmark, Sandahl, Piuva och Bergmans studie (2011) där olika representanter från 

skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst ingått fann man att bristen på återkoppling från 

socialtjänsten gör att man känner en oro över att anmälan verkligen har lett till det stöd som 

behövdes för barnet. Detta är alltså tvärtom vad BVC-sjuksköterskorna i Söderman och Jacksons 

studie (2011) upplever. I studien av Widmark et al. (2011) visar resultatet också att det uppstår en 

oro över om informationen som lämnats i samband med orosanmälan är tillräcklig när man inte 

får någon återkoppling. 

Feng, Fetzer, Chen, Yeh och Huangs studie (2010) visar också på att läkare, sjuksköterskor och 

lärare önskar mer återkoppling när en anmälan väl är gjord. Lärarna upplevde även att problemet 

ofta kom tillbaka till dem och att de inte fick något stöd alls från socialtjänsten. Vulliamy och 

Sullivans studie (2000) visar även den att bristen på återkoppling gör att man är osäker på om 

anmälan ens har lett till något positivt för barnet i fråga. Denna studies respondenter var 

barnläkare, och slutsatsen i studien var att barnläkare skulle vara mer benägna att anmäla om de 

fick någon slags återkoppling om vad som hände med anmälan efteråt. 

De studier som tagits upp i detta avsnitt gällande återkoppling visar på att bristen på återkoppling 

skapar en osäkerhet kring vad anmälan leder till och i vissa fall även om det ens är lönt att göra en 

anmälan. Alla studier visar således på ett behov av mer återkoppling. 

3.3 Brist på erfarenhet och kunskap kring socialtjänstens arbetssätt 

Professionella som kommer i kontakt med barn och orosanmälningar har en oklar översiktbild av 

hur socialtjänsten arbetar, och förtroendet påverkas negativt av brist på kunskap om de andra 

professionellas kompetens och arbetssätt (Feng, Fetzer, Chen, Yeh & Huangs, 2010; Widmark, 

Sandahl, Piuva & Bergman, 2011). Widmark et al. (2011) beskriver även att det finns en osäkerhet 



 

11 
 

kring vem som har hand om vad och att detta påverkar förtroendet negativt. I studien av Feng et 

al. (2010) visar dock resultaten att de professionella förlitar sig på att socialarbetaren har det 

största ansvaret och ska leda processen, samtidigt som de professionella kritiserar socialarbetarens 

arbete och förtroendet likväl är lågt. 

I en studie gjord av Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) visar det sig att trots att en 

orosanmälan är gjord så fortsätter en del barn att fara illa. 53 % av de barn som det hade gjorts en 

orosanmälan på för fem år sedan och där anmälningen inte hade resulterat i utredning, hade 

slutligen ändå blivit föremål för en utredning vid ett senare tillfälle. Detta visar enligt studien att 

socialtjänstens bedömningar inte alltid är tillförlitliga. Författarna ställer sig därför frågan om inte 

alla anmälningar som görs av professionella borde leda till en utredning. 

3.4 Uppfattning om socialarbetare/socialtjänsten 

I Vulliamy och Sullivans studie (2000) framgår det att när barnläkare blev tillfrågade om varför de 

tror att läkare i allmänhet är ovilliga att anmäla till socialtjänsten är den största anledningen att de 

tror att läkare har en negativ uppfattning om socialtjänsten. Den negativa bilden av socialtjänsten 

finns även hos lärare, vilket framkommer i Germundssons avhandling (2011). I denna framgår 

det att lärare har en negativ bild av socialtjänsten som organisation. Vidare skriver Germundsson 

i sin analys att detta kan bero på hindrande strukturer och försvårande regelverk. Det framgår 

dock att socialarbetare hade en mer positiv uppfattning om lärare överlag än vad lärarna hade om 

socialarbetarna. Ett fynd var att när de båda yrkesgrupperna fick associera kring 

samverkan/samarbete hade socialarbetare mer negativa tankar kring det än vad lärarna hade när 

de associerade till samverkan/samarbete med socialtjänsten. 
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4. Teori 

I teoriavsnittet redogörs för den teoretiska utgångspunkt som studien bygger på, samt de begrepp 

som enligt tidigare forskning är av relevans för studiens frågeställningar. Det som sägs angående 

samarbete kan även tillämpas på samverkan, då dessa båda begrepp kan användas mer eller 

mindre synonymt då båda handlar om att arbeta gemensamt (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). 

4.1 Förtroende/tillit 

Tillit är en förutsättning för samarbete eftersom de flesta samarbeten förutsätter att individen på 

något sätt satsar en hel del resurser, exempelvis tid eller pengar. För att uppnå ett gott samarbete 

är det även av vikt att den andra parten fullföljer samarbetet och satsar även sina resurser. Det 

finns således alltid en risk med att samarbeta, men finns en ömsesidig tillit och trygghet till 

varandra går det alltid lättare att samarbeta (Denk, 2001). Detta skriver även Borell och 

Johansson (1996) om. De menar att vi alltid tar en risk när vi sätter vår tillit till en annan person, 

men att ömsesidig tillit gör det möjligt att klara av uppgifter som annars inte hade gått att 

genomföra. Vidare menar de att när någon känner tillit till en annan person utgår hen ifrån att 

denne andra person kommer att agera på ett sätt som får ett positivt eller neutralt utfall för hen. 

Vid samverkan med andra görs en bedömning av huruvida den/de andra går att lita på, men 

denna bedömnings riktighet blir inte bekräftad eller dementerad förrän efteråt (ibid). 

4.2 Samverkan 

Enligt 5 kap. 1 a § SoL är det socialnämnden som har ansvaret för att samverkan med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd när det gäller barn som far 

illa. I en publikation av Socialstyrelsen (2015b) som behandlar de ändringar av SoL och Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som gjordes 2013, framkommer 

det att socialsekreterare generellt är positivt inställda när det kommer till att ge återkoppling till 

personer med anmälningsplikt. Vidare framgår det att socialsekreterarna tycker möjligheten till 

återkoppling underlättar samverkan och att det är positivt att de som anmäler även får veta om 

deras anmälan har behandlats och lett till någonting. 

I Socialstyrelsens handbok om BBIC (2015a) framgår det att familjens professionella nätverk kan 

vara både en risk- och skyddsfaktor. Om samordning av stödjande och skyddande insatser 

fungerar blir det en skyddsfaktor, medan ett stöd som inte motsvarar familjens behov istället 

skapar ökad belastning och stress för föräldrarna. 
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En faktor som kan påverka samverkan mellan professioner/organisationer generellt är 

kommunikationen, då olika professioner ofta har olika sätt att uttrycka samma sak. Socialarbetare 

har generellt ett byråkratiskt språk som kan uppfattas som avståndstagande gentemot klienter och 

samarbetspartners (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det är också viktigt att komma ihåg 

att även om samverkan sker mellan olika organisationer är det människor som möts, och grunden i 

samverkan är den interaktion, kommunikation och relation dessa människor skapar (ibid). 

4.3 Den utvecklingsekologiska modellen 

Denna studies teoretiska utgångspunkt är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

Grundtanken i denna modell är att barnet utvecklas i samspel med sin omgivning, på flera olika 

nivåer. I den innersta cirkeln finns barnet och hens individuella egenskaper (risk/skyddsfaktorer). 

Nästa cirkel består av barnets närmaste familj, och sedan följer kamrater/lärare, närsamhället och 

till sist samhällsstrukturer och normer. Alla dessa nivåer har sina enskilda risk- och skyddsfaktorer 

för barnets utveckling, och utvecklingen påverkas inte bara av barnets egen interaktion med de 

olika nivåerna utan även av hur interaktionerna mellan de olika nivåerna i barnets omgivning 

fungerar (Bronfenbrenner, 1979). Barnet är alltså direkt påverkat av till exempel hur föräldrarnas 

uppfostringsstil ser ut, men även indirekt av hur samspelet mellan föräldrar och förskolepersonal 

fungerar, eller hur samverkan mellan förskolepersonal och socialtjänst ser ut.  

4.4 BBIC 

Barns behov i centrum (BBIC) är ett instrument utvecklat av Socialstyrelsen för att skapa 

enhetlighet inom och stöd till kommunernas sociala barn- och ungdomsvård när det gäller 

handläggning, genomförande och uppföljning (Socialstyrelsen, 2015a). BBIC tar sin utgångspunkt 

i FN:s konvention om barns rättigheter samt Socialtjänstlagen. BBIC bygger på nio 

grundprinciper som är uppdelade inom tre olika perspektiv. De första tre grundprinciperna 

handlar om barns rättigheter och barns bästa, de följande tre om vikten av helhetsperspektiv och 

samverkan i det sociala arbetet, och de sista tre handlar om att använda sig av kunskap 

(evidensbaserad praktik) och systematisk kvalitetsutveckling. Punkt 4–6 bygger på 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Inom BBIC finns även ett fokus på att göra 

familj och nätverk delaktiga, samt att utveckla en fungerande samverkan med övriga professioner 

som kan vara viktiga för barnet (ibid). 
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5. Metod 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ surveystudie av tvärsnittsdesign, där syftet är att med hjälp av 

en webbenkät samla in kvantifierbara data kring förtroende samt återkoppling. Detta för att dels 

kunna göra en beskrivning av hur förtroendet ser ut och dels för att identifiera ett eventuellt 

samband mellan de två variablerna. Studien föregicks av en pilotstudie.  

I enlighet med vad Levin (2008) skriver rörande enkät som datainsamlingsmetod, bygger denna 

studie på en ontologisk föreställning om att människor har möjlighet att redovisa och lämna 

uppgifter kring sina attityder på ett objektivt sätt. Metodens epistemologiska ställning bygger på 

att man genom att fråga ett urval av individer kan bilda sig en uppfattning om den större 

population som urvalet är gjort utifrån.  

5.1 Litteratursökning 

Litteratur till tidigare forskning har sökts via databaserna ScienceDirekt, Proquest - sociological 

abstracts, Psycinfo samt via PRIMO på JU:s biblioteks hemsida. Sökord som använts är 

reporting, child abuse, child maltreatment, Sweden, confidence, social services, collaboration, 

trust, barn som far illa. Orden har använts i olika kombinationer för att få fram relevanta 

sökresultat för ämnet. 

5.2 Datainsamling 

Studien baserades på en webbenkät som skickades ut via enkätprogrammet esMaker NX3. 

Enkäten distribuerades genom en länk till en öppen publikation, vilket innebär att alla 

respondenter fick tillgång till en och samma länk istället för att få en personlig länk som bara en 

person kan svara på, vilket kallas sluten publikation. Enkäten låg öppen mellan 28 april och 12 

maj 2017. Ansvariga för den kommunala verksamheten i de utvalda kommunerna kontaktades via 

mail och när de tackat ja till att delta i studien fick de distribuera länken vidare till sina 

medarbetare. 

5.3 Enkätkonstruktion 

Första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor, det vill säga deskriptiva data, om de som 

besvarat enkäten (Ejlertsson, 2005). Frågor som ingick var huruvida respondenten hade en 

förskollärarexamen eller inte, antal år inom yrket, kön samt huruvida hen någon gång gjort en 

orosanmälan till socialtjänsten rörande barn.  
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Andra delen av enkäten handlar om förtroende. Utifrån de tre delar av förtroende som 

identifierats i tidigare forskningsgenomgång utformades ett antal indikatorer kring varje begrepp i 

form av påståenden som respondenterna fick ta ställning till. Svaren markerades på en 5-gradig 

likertskala där alternativen gick från ”instämmer helt” till ”tar helt avstånd”. Området som skulle 

undersökas bröts alltså ner till konkreta frågor, så kallad operationalisering (Ejlertsson, 2005). 

Likertskala används för att studera människors attityder och när målet är att mäta styrkan i en 

känsla (Bryman, 2008), vilket denna studie syftar till att göra.  

Tredje delen av enkäten behandlar återkoppling, då bristande återkoppling var en av de största 

anledningarna till förskolepersonals bristande förtroende för socialtjänsten enligt tidigare 

forskning. Frågorna gällande återkoppling utformades efter lagen som styr i vilken utsträckning 

förskolepersonal kan få återkoppling från socialtjänsten vid en orosanmälan. Syftet med frågorna 

var att mäta i vilken grad respondenterna tror sig kunna få återkoppling efter en orosanmälan. 

Även i denna tredje del av enkäten markeras svaren på en 5-gradig likertskala där alternativen går 

från “instämmer helt” till “tar helt avstånd”. 

5.4 Pilotstudie 

För att kunna validera enkäten genomfördes först en pilotstudie. Bryman (2011) och Ejlertsson 

(2005) skriver bland annat om vikten av att genomföra en pilotstudie innan man genomför den 

tänkta studien. Vidare skriver Bryman (2011) att en pilotstudie är extra viktig att genomföra vid 

en enkätstudie, då eventuella oklarheter och problem med enkäten inte framkommer förrän man 

har fått in alla enkäter. Ejlertsson (2005) menar att syftet med en pilotstudie är att se om de som 

svarar tolkar frågorna på samma sätt som den som konstruerat enkäten menar.  Det var av vikt 

att pilotstudien blev färdig så fort som möjligt för att den slutgiltiga enkäten skulle kunna skickas 

ut. Urvalet till pilotstudien gjordes därför genom att kontakt togs med en förskolechef i en 

närliggande kommun då detta antogs bidra till att distribueringen och insamlingen av enkäten 

skulle bli så tidseffektiv som möjligt. Pilot-enkäten skickades ut till 325 respondenter (all 

förskolepersonal i den utvalda kommunen), och respondenterna hade en vecka på sig att svara. 

En påminnelse skickades ut till de som inte svarat när det var tre dagar kvar av svarstiden. 

Svarsfrekvensen var 26,6 % (86 av 325 svaranden). 

5.5 Målgrupp/population och urval 

Målgruppen för den ordinarie studien var förskolepersonal, och enkäten riktade sig till all 

personal inom den pedagogiska verksamheten.  
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Det första urvalet bestod av 12 kommuner som valts ut genom ett slumpmässigt urval från 

Sveriges 290 kommuner. Den kommun i vilken pilotstudien genomfördes uteslöts. På grund av 

ett lågt antal kommuner som valde att delta i första urvalsgruppen gjordes ett kompletterande 

slumpmässigt urval om 6 kommuner. 

5.6 Bortfall 

Det totala antalet tillfrågade kommuner var 18 stycken Av dessa var det 5 stycken som valde att 

delta i studien. Av de övriga kommunerna tackade 4 stycken nej, och från resterande 9 

kommuner uteblev svar helt och hållet. Då de ansvariga för den kommunala 

förskoleverksamheten bara kunde uppskatta ungefärligt antal respondenter som fått tillgång till 

enkäten, är beräkningen av bortfallet inte helt tillförlitlig. Antalet möjliga respondenter 

uppskattades till 600 stycken Av dessa var det 123 stycken som valde att svara på enkäten. I vår 

pilotstudie visade det sig att 166 stycken (51 %) av de 325 mail som skickats ut inte blivit 

öppnade. Av de 159 respondenter som öppnade mailet var det 86 stycken (54%) som valde att 

delta i studien. Detta gör att bortfallet för de respondenter som läst mailet och aktivt valt att inte 

delta i pilotstudien blev 46 %. Om det antas att liknande siffror gäller för den slutgiltiga enkäten 

blir bortfallet 58 % då 123 stycken av de 600 möjliga respondenterna valde att svara på enkäten. 

Mangione (refererad i Bryman, 2011) säger att svarsfrekvens 50–60% är knappt godkänt, 60–70% 

är acceptabelt, 70–85% är bra och över 85% är utmärkt. Enligt dessa mått är studiens 

svarsfrekvens i underkant. 

Bryman (2011) beskriver ett antal viktiga åtgärder för att minska bortfall i en enkätstudie. Dessa 

är bland annat att skicka ut påminnelser och att enkäten ska vara relativt kort med frågor som 

respondenten tycker är viktiga. Bryman nämner även tydliga instruktioner och få öppna frågor 

som åtgärder som kan minska bortfallet. En ytterligare åtgärd är att ha ett bra instruktionsbrev 

med en tydlig beskrivning av syftet med studien. I ett informationsbrev är det viktigt att den 

övergripande planen och syftet med studien kommer fram (Sandman & Kjellström, 2013). Det är 

även av vikt att deltagarna får information om vilken slags studie de ska vara med i och vilket 

slags deltagande som krävs. Risker och fördelar är även något som ska beskrivas i följebrevet, 

likaså frivilligheten som deltagarna har att vara med i studien (ibid).  

I denna studie vidtogs en rad åtgärder för att minska bortfallet. Till enkäten bifogades ett 

följebrev (se bilaga 2) med tydlig beskrivning av syftet med studien, information om anonymitet 

och frivillighet samt kontaktuppgifter till båda författarna för kontakt vid eventuella frågor eller 

oklarheter. Enkäten hölls så kort och konkret som möjligt i förhållande till studiens omfattning. 
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Enkäten innehöll bara en öppen fråga, och det var sista frågan där respondenterna fick lämna fria 

kommentarer eller synpunkter på enkäten eller studien i övrigt.  

5.7 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att de resultat som framkommit i studien är tillräckligt korrekta brukar 

begreppen validitet och reliabilitet nämnas. Med validitet vid en enkätundersökning avses om 

frågorna verkligen mäter det de är tänkta att mäta. Med reliabilitet avses hur pålitliga resultaten i 

studien är. En fråga som brukar ställas är: skulle studien ge samma resultat vid en upprepad 

mätning? (Ejlertsson, 2005). 

Cronbachs Alpha är ett mått på den interna reliabiliteten i en enkät. Det ger en uppfattning om 

huruvida det finns ett samband mellan de olika påståenden som avses mäta samma sak, i detta fall 

begreppen förtroende och återkoppling. Ett bra Cronbachs Alpha ska ha värde>,7 (Brace, Kemp 

& Snelgar, 2016). För att mäta den interna reliabiliteten i denna studies enkät testades de två olika 

delar av enkäten som mätte förtroende respektive återkoppling med Cronbachs Alpha. Delen 

som mätte förtroende bestod av fråga nr. 5–19 (se bilaga 1). Cronbachs Alpha för denna del blev 

,78. Det visade sig att fråga nr. 11 drog ner värdet för Cronbachs Alpha, varför denna uteslöts. 

Det slutliga värdet för Cronbachs Alpha på denna del blev ,81. Detta betyder att den del av 

enkäten som avsåg mäta förtroende har en god intern reliabilitet. 

Den andra delen av enkäten, som avsåg mäta huruvida respondenterna upplevde sig ha god 

möjlighet till återkoppling vid en orosanmälan, bestod av fråga 20–24 (se bilaga 1). Cronbachs 

Alpha för denna del blev ,60. På denna del blev värdet högre om fråga 24 uteslöts. Det slutliga 

värdet för Cronbachs Alpha på andra delen blev ,74 vilket anses vara ett godtagbart resultat 

(Brace, Kemp & Snelgar, 2016). 

När det gäller validiteten på en enkät finns det olika delar att undersöka. En sorts validitet är face 

validity (ytvaliditet) där man kan be en grupp som är kunniga (experter) på området avgöra om 

måttet verkar spegla det som avses. Denna bedömning är till större delen subjektiv (Bryman, 

2011). I detta fall har författarna använt sig själva som expertgrupp, då de innan studiens början 

läst in sig på tidigare forskning och litteratur kring de begrepp som studien avser undersöka. En 

annan expertgrupp som användes var förskolepersonalen som fick svara på pilot-enkäten, då de 

hade möjlighet att lämna kommentarer kring enkäten som tydliggjorde eventuella brister i måttet. 

Extern validitet handlar om huruvida ett forskningsresultat går att generalisera till andra grupper 

och kontexter. Avgörande för detta är hur urvalet ser ut (Bryman, 2011). I denna studie gjordes 
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ett slumpmässigt urval av alla kommuner i Sverige, för att urvalet skulle bli representativt. Dock 

var bortfallet stort, vilket kallas samplingsrelaterat fel (ibid). Detta kan leda till skevhet i 

materialet, ifall det finns någon särskild anledning till att de som valde att inte delta gjorde just det 

valet. 

5.8 Analysmetod 

Allt insamlat material exporterades från enkätprogrammet esMaker NX3 till statistikprogrammet 

SPSS version 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). En ny förtroendeindexvariabel skapades av de 

variabler som representerar olika delar av begreppet förtroende. Detta för att få ett samlat värde 

för förtroendet. De enkätfrågor som motsvarar förtroendevariabler är fråga 5–19, med undantag 

för fråga 11 (se bilaga 1). Indexet skapades genom att räkna ut medelvärdet för samtliga 

förtroendevariabler för varje respondent. Samma sak gjordes sedan med de variabler som mäter 

hur hög tro respondenten har på möjligheten till återkoppling från socialtjänsten vid en 

orosanmälan, för att skapa ett återkopplings-index. De enkätfrågor som motsvarar 

återkopplingsvariabler är fråga 20–23 (se bilaga 1).  

Analys gjordes av skillnad i förtroende mellan de olika grupperna: de som har respektive inte har 

förskollärarexamen samt de som har respektive inte har gjort en orosanmälan. Denna analys 

gjordes genom ett chi två-test (likelihood ratio). Vid analys av skillnader har p < ,05 använts, 

vilken är den högsta acceptabla statistiska signifikansnivån enligt forskare inom 

samhällsvetenskapen (Bryman, 2011) och inom psykologin (Brace, Kemp & Snelgar, 2016). 

Förtroende-indexet har i dessa fall gjorts om till en dikotom variabel, där medelvärde 0–3,99 

innebär lågt förtroende för socialtjänsten, och medelvärde 4–5 motsvarar högt förtroende för 

socialtjänsten. Samma princip har tillämpats vid jämförelser rörande tro på återkoppling. 

Återkopplings-indexet har gjorts om till en dikotom variabel där medelvärde 0–3,99 innebär låg 

tro på möjligheten till återkoppling från socialtjänsten vid en orosanmälan, och medelvärde 4–5 

innebär hög tro på möjlighet till återkoppling från socialtjänsten vid en orosanmälan.  

För att undersöka skillnad i förtroende/återkoppling beroende på antal år i yrket gjordes en 

uppdelning av respondenterna i tre grupper baserat på antal år. Uppdelningen gjordes utifrån att 

grupperna skulle bestå av lika många respondenter. Grupperna bestod av de som arbetat 0–10 år, 

11–24 år och 25–42 år.  

För att mäta korrelationen mellan förtroende-indexet och återkopplings-indexet har ett bivariat 

korrelationstest (Spearman) genomförts. Vid detta test används p<,01 som statistisk 
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signifikansnivå för att samband finns. Eftersom ett flertal korrelations analyser genomfördes 

skärptes signifikansnivån för att minska risken för slumpmässiga signifikanser, så kallad 

massignifikans (Ejlertsson, 2012). Spearmans korrelationskoefficient ,3 till ,6 visar att det finns ett 

måttligt samband (Brace, Kemp & Snelgar, 2016). 

5.9 Etiska överväganden 

De etiska aspekter som tagits under övervägande i denna studie är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Med informationskravet menas att personer som deltar i studien ska vara informerade om sin 

uppgift i studien samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Exempelvis är det av vikt att 

informera om att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet betyder kortfattat att deltagaren i studien verkligen har velat delta i studien. Om 

deltagaren har besvarat en enkät brukar detta ses som att deltagaren samtyckt till att delta 

(Sandman & Kjellström, 2013). 

Konfidentialitetskravet skyddar dem som deltar och deras integritet. Konfidentialitet betyder att 

de som läser studien inte på något sätt kan identifiera de medverkande. Enkäten i denna studie 

besvarades anonymt, dvs inte ens författarna som genomförde studien kan ta reda på vem som 

svarat på vilken enkät (Sandman & Kjellström, 2013).  

Nyttjandekravet syftar på att allt material, insamlat i forskningssyfte, inte får användas till andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).   

I följebrevet har det, i enlighet med informationskravet, givits information om studiens syfte samt 

att allt deltagande är helt frivilligt och konfidentiellt. Respondenterna har själva fått möjlighet att 

välja huruvida de vill delta eller inte, i enlighet med samtyckeskravet. Cheferna, som är de som 

distribuerade enkäten, har uppmanat respondenterna att svara på enkäten vilket skulle kunna få 

respondenterna att känna sig pressade att svara. Men då inte cheferna kan se vem som svarat eller 

inte torde denna press vara låg. Allt material har behandlats i enlighet med konfidentialitetskravet, 

då inget av det insamlade materialet har kunnat härledas till en viss person, eller ens en specifik 

kommun. Nyttjandekravet uppfylls då det insamlade materialet inte ska användas i något annat 

syfte än att genomföra den aktuella studien.  
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5.10 Metoddiskussion 

Från början fanns en förhoppning om att få tillgång till förskolepersonalens mailadresser för att 

kunna skapa en sluten publicering av enkäten (se 5.2 Datainsamling). Detta för att med 

programmets hjälp anonymt kunna skicka påminnelser. Ett sådant utskick hade dels kunnat 

minska bortfallet och dels möjliggjort en strukturerad bortfallsanalys. Detta var dock inte möjligt, 

då de ansvariga cheferna inte hade möjlighet att tillhandahålla mailadresser till all personal. 

Den slutliga enkäten fanns tillgänglig för respondenterna i två veckor, vilket kan anses vara 

ganska kort tid. Detta beror dels på valet att genomföra en pilotstudie i början av studien för att 

säkerställa enkätens validitet, men också på det faktum att ett andra urval fick göras då svar från 

kommunerna uteblev. 

4 av de 5 kommuner som tackade ja kom från den andra urvalsgruppen, vilket skulle kunna bero 

på att mailet som inledningsvis skickades till denna grupp var mer kortfattat. 

I gruppen kommuner ur vilken urvalet till den slutliga studien gjordes ingick inte den kommun 

där pilotstudien genomfördes. Detta då det faktum att förskolepersonalen i den kommunen sett 

pilotenkäten ansågs kunna inverka på deras svar i den reviderade enkäten. 

I pilotenkäten togs ett alternativ utöver likertskalan med, som var ”har ingen uppfattning”. Vid 

analys av materialet visar det sig att detta alternativ valts i relativt hög utsträckning på vissa frågor. 

Bryman (2011) skriver om detta fenomen och menar att om nästan alla besvarar en enkätfråga på 

samma sätt så lär resultatet inte vara av vikt. Detta var en av anledningarna till att frågan uteslöts, 

och ersattes med ett neutralt alternativ “varken eller”. En annan trolig anledning till varför många 

svarat “har ingen uppfattning” på vissa frågor kan vara att frågorna var oprecist formulerade. 

Detta styrks av att respondenterna i den slutgiltiga enkäten valde ett neutralt alternativ i lägre 

utsträckning än vad som gjorts i pilotstudien. Även de fria kommentarerna från pilotstudien visar 

att vissa frågor var svåra att förstå. En annan anledning till att det extra svarsalternativet togs bort 

var för att motverka att respondenterna skulle välja detta av smidighetsskäl, då vissa forskare 

hävdar att ett svarsalternativ som “vet inte” kan leda till att respondenterna inte orkar/vill ta 

ställning (ibid). 

Målgruppen förskolepersonal valdes ut på grund av att det vid genomgång av tidigare forskning 

fanns en betydande kunskapslucka vad gäller samarbetet mellan förskola och socialtjänst, och 

förtroendet dem emellan. I studien ingår endast personal från kommunal förskoleverksamhet. 
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Detta för att det i alla kommuner inte var helt enkelt att få tillgång till kontaktuppgifter rörande 

den privata förskoleverksamheten. 

Bortfallet i studien är relativt högt. Detta skulle, som tidigare nämnts, kunna innebära en skevhet i 

materialet om gruppen som väljer att inte svara skiljer sig i något avseende från de som väljer att 

svara på enkäten (Bryman, 2011).  Dock fanns ingen anledning att tro att de som valt att inte 

svara på enkäten faktiskt skiljer sig från de som har valt att svara, men detta är en svaghet i 

studien. Bortfallet kan delvis förklaras av studiens begränsade tidsram.  

I analysen av index-variablerna gjordes en bedömning att medelvärde >4 ansågs motsvara högt 

förtroende respektive hög tro på återkoppling. Detta värde valdes för att säkerställa att värdet 

verkligen motsvarar högt förtroende respektive hög tro på återkoppling. Denna bedömning gjordes 

subjektivt av författarna. Ett lägre referensvärde för högt förtroende respektive hög tro på 

återkoppling hade kunnat ge ett annat resultat i studien. 

Vid analys av det insamlade materialet gjordes ingen analys av skillnader mellan könen, då det 

endast var 4 av de 123 respondenterna som var män. Detta ansågs inte kunna bidra till ett 

representativt resultat. 
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6. Resultat 

Resultatdelen består av grundläggande deskriptiv statistik för den undersökta gruppen, en 

beskrivning av hur förtroendet ser ut och hur respondenterna upplever möjligheten till 

återkoppling vid en orosanmälan. Vidare redogörs för eventuella samband mellan dessa två 

begrepp, och även skillnader relaterat till bakgrundsfaktorerna antal år i yrket, om man har 

förskollärarexamen eller inte samt huruvida man någon gång, i egenskap av förskolepersonal, 

gjort en orosanmälan till socialtjänsten gällande ett barn eller inte. 

6.1 Beskrivning av population och bakgrundsfaktorer (deskriptiv statistik) 

Populationen i vår undersökning bestod av 119 kvinnor (96,7%) och 4 män (3,3%). Av dessa var 

det 77 stycken (62,6%) som hade en förskollärarexamen och 46 stycken (37,4%) som inte hade en 

förskollärarexamen. Gällande frågan om de i egenskap av förskollärare någon gång hade gjort en 

orosanmälan till socialtjänsten svarade 60 stycken (48,8 %) av de tillfrågade att de hade gjort en 

orosanmälan, 62 stycken (50,4 %) svarade att de inte hade gjort en orosanmälan och 1 

respondent svarade inte alls. Medelvärdet för antal år i yrket uppgick till 17,4 år med en 

standardavvikelse på 11,7. Vidare kan nämnas att det lägsta värdet för antal år i yrket var 1 år och 

högsta värdet var 42 år i yrket samt att 10 respondenter var missing. 

6.2 Förtroendet 

Tabell 1: Värden för förtroendet 

N 122 
Bortfall 1 
Medelvärde 3,71 
Median 3,71 
Typvärde 3,71 
Standardavvikelse ,49 
 

Det samlade medelvärdet för förtroendet bland förskolepersonalen är 3,71 av 5. Detta gränsar till 

högt förtroende, enligt tidigare satta gränsvärde 4. 
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Diagram 1: Högt/lågt förtroende 

 

30,33 % av respondenterna har ett högt förtroende för socialtjänsten, medan 69,67 % har ett 
lågt förtroende. Majoriteten har således ett lågt förtroende utifrån tidigare satta gränsvärden. 
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6.3 Orosanmälan 

Diagram 2: Förtroende/återkoppling vid orosanmälan 

 

 

18,03 % av de som inte gjort en orosanmälan har högt förtroende för socialtjänsten. 31,67 av de 

som har gjort en orosanmälan har högt förtroende för socialtjänsten. Skillnaden i förtroende 

mellan de som gjort respektive inte gjort en orosanmälan är inte signifikant (p = ,149). 

8,20 % av de som inte gjort en orosanmälan har hög tro på möjligheten till återkoppling vid en 

orosanmälan. 28,33 % av de som gjort en orosanmälan har hög tro på möjligheten till 

återkoppling vid en orosanmälan. Skillnaden i tron på möjlighet till återkoppling vid en 

orosanmälan mellan de som gjort respektive inte gjort en orosanmälan är signifikant (p = ,023). 
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6.4 Förskollärarexamen 

Diagram 3: Förtroende/återkoppling vid förskollärarexamen 

 

 

17,78 % av de som inte har en förskollärarexamen har högt förtroende för socialtjänsten. 28,57 % 

av de som har en förskollärarexamen har högt förtroende för socialtjänsten. Skillnaden i 

förtroende mellan de som har respektive inte har en förskollärarexamen är inte signifikant (p = 

,131). 

17,78 av de som inte har en förskollärarexamen har hög tro på möjligheten till återkoppling vid 

en orosanmälan. 18,18 % av de som har en förskollärarexamen har hög tro på möjligheten till 

återkoppling vid en orosanmälan. Skillnaden i tron på möjlighet till återkoppling mellan de som 

har respektive inte har en förskollärarexamen är inte signifikant (p = ,099). 
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6.5 Antal år i yrket 

Diagram 4: Förtroende/återkoppling beroende på antal år i yrket 

 

21,62 % av de som arbetat 25 år eller mer har högt förtroende för socialtjänsten. 27,27 % av de 

som arbetat 11–24 år har högt förtroende för socialtjänsten. 26,19 % av de som arbetat 10 år eller 

mindre har högt förtroende för socialtjänsten. Skillnaden mellan åldersgruppernas förtroende är 

inte signifikant (p = ,380). 

24,32 % av de som arbetat 25 år eller mer har hög tro på återkoppling vid en orosanmälan. 12,12 

% av de som arbetat 11–24 år har hög tro på återkoppling vid en orosanmälan. 16,67 % av de 

som arbetat 10 år eller mindre har hög tro på återkoppling vid en orosanmälan. Skillnaden mellan 

åldersgruppernas tro på återkoppling vid en orosanmälan är inte signifikant (p = ,204). 
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6.6 Korrelation mellan återkoppling och förtroende 

Diagram 5: Korrelation mellan återkoppling och förtroende 

 

Det finns en signifikant positiv korrelation mellan graden av förtroende och tron på möjlighet till 

återkoppling vid en orosanmälan, r = ,424 och p <0,000. Enligt tidigare nämnda gränsvärden för 

Spearmans korrelationstest (Brace, Kemp & Snelgar, 2016) är denna korrelation måttlig, på 

gränsen till svag. Korrelationen har dock hög signifikans. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Studien visar ett positivt samband mellan förtroendet för socialtjänsten och graden av tron på 

möjlighet till återkoppling. Om man som förskolepersonal har högt förtroende för socialtjänsten 

så tror man också att man kommer få återkoppling i högre grad. Detta resultat visar inte om det 

finns ett kausalt samband. Det är dock ett intressant fynd då det visar på att tillit och 

återkoppling, som är bidragande faktorer till god samverkan, faktiskt visar sig ha ett samband. 

Det samband som identifierats mellan grad av förtroende för socialtjänsten och grad av tro på 

återkoppling vid en orosanmälan går att koppla till det teoretiska resonemang som Borell och 

Johansson (1996) för. De menar att det inte går att säkert förutsäga huruvida tilliten för en annan 

person är befogad på förhand. Att hög grad av förtroende har ett samband med hög grad av tro 

på återkoppling skulle i såna fall kunna bero på att förskolepersonalen vid återkopplingen får 

bekräftelse på att deras tillit varit befogad. 

De studier som har studerats i litteraturöversikten beskriver bristen på återkoppling som en viktig 

faktor för hur förtroendet ser ut. Studierna tar även upp att de professionella som blivit 

tillfrågade önskade mer återkoppling. I bakgrunden i denna studie diskuteras lagändringen (SFS 

2012:776) som skedde år 2013 gällande återkoppling. Denna lagändring påverkade återkopplingen 

och gjorde så att de som anmälde kunde få mer återkoppling än tidigare. De studier som redogörs 

för i litteraturöversikten har alla genomförts innan denna lagändring. Den skillnad i tro på 

återkoppling mellan de som gjort respektive inte gjort en orosanmälan, som resultatet i denna 

studie visar, skulle kunna påvisa att lagändringen har gjort en viss skillnad. Dock framgår det inte 

i denna studie när orosanmälan gjordes och det kan vara så att den andel av förskolepersonalen 

som hade gjort en orosanmälan hade gjort den innan lagändringen. Detta är en brist i studien och 

behov finns av vidare forskning kring detta.  

Resultatet i denna studie påvisar ingen skillnad i förtroendet för socialtjänsten mellan de som 

gjort respektive inte gjort en orosanmälan. Det hade varit intressant att se huruvida ett högt 

förtroende leder till ökad anmälningsfrekvens, även detta kan vara fråga för framtida forskning.  

Denna studies teoretiska utgångspunkt var bland annat Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell. Enligt modellen påverkas barns utveckling av interaktionen mellan och inom de olika 

nivåerna som omger barnet (Bronfenbrenner, 1979; Socialstyrelsen, 2015a). Bra samverkan 

mellan socialtjänst och förskola är en förutsättning för att barn som far illa ska få det stöd och 

den hjälp som de behöver. Därför är det av vikt att förskolepersonal har ett högt förtroende för 
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socialtjänsten. Av de förskolepersonal som deltog i denna studie har 30,33 % ett högt förtroende 

för socialtjänsten, vilket ger utrymme för förbättring. Medelvärdet för förtroendet var 3,71 vilket 

kan anses vara nära ett högt förtroende. Detta är ett positivt resultat, men då detta behandlar två 

yrkesgruppers samverkan gällande barn som far illa kan förtroendet alltid bli bättre för att dessa 

barn ska få det bästa stödet och hjälpen.  

Att studera faktorer som kan påverka förtroendet är av vikt för socialtjänsten, då de vid ett lågt 

förtroende behöver veta hur de kan utveckla arbetet kring barn som far illa när de samverkar med 

förskolepersonal. I denna studie identifierades ett samband mellan förtroendet och den grad av 

återkoppling förskolepersonalen tror sig kunna få. Detta kan föras till en vidare diskussion på en 

högre nivå om huruvida återkopplingen bör kunna innehålla mer information och på så sätt 

påverka förtroendet, och således också samverkan, på ett positivt sätt. 

I övrigt visar resultat i studien inte på några signifikanta skillnader avseende år i yrket eller 

förskollärarexamen när det kommer till tro på återkoppling eller förtroende. En brist i studien är 

att inte fler faktorer som kunde varit av relevans togs med och att fler faktorer som skulle haft en 

tydligare koppling till socialt arbete, än till exempel ”förskollärarexamen”, togs med.  

Sammantaget visar resultatet i denna studie att förskolepersonals förtroende för socialtjänsten är 

relativt bra men att det finns utrymme för förbättringar. Ett av de viktigaste fynden är även att 

det finns ett samband mellan graden av förtroende och tron på möjlighet till återkoppling. Exakt 

vad som påverkar detta samband framgår dock inte av denna studie utan är intressant att studera 

vidare. I sökningen av tidigare forskning har det inte framkommit forskning kring förskollärares 

förtroende för socialtjänsten. Det har därför varit intressant att få bidra med forskning kring en 

yrkesgrupp som är en viktig samarbetspartner för socialtjänsten. Förhoppningsvis väcker denna 

studie tankar kring vidare forskning på ämnet, för att förbättra (sam)arbetet kring barn som far 

illa. 
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Bilaga 1 - Enkät 
 

 
 
 
 
1. Kön 
 
 
 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 
 
 
2. Antal år i yrket 
 
 
 

 
 
 
 
3. Har du en förskollärarexamen? 
 
 
 

 Ja 

 Nej 

 
 
 
4. Har du någon gång, i egenskap av förskolepersonal, gjort en orosanmälan till socialtjänsten 
rörande ett barn? 
 
 
 

 Ja 
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 Nej 
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Nedan följer ett antal påståenden gällande socialtjänsten och socialsekreterare. Vi är intresserade 
av din personliga uppfattning kring påståendena. Om du inte har någon erfarenhet av att 
samarbeta med socialtjänsten vill vi att du svarar vad du tror. 
 
 
5. "Jag vet vad en socialsekreterare har för arbetsuppgifter" 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
6. “Jag har kunskap om olika insatser som socialtjänsten kan besluta om för ett barn” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
7. “Jag tror att det vid behov är lätt att få kontakt med socialtjänsten” 
 
 
 

 Instämmer 
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 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
8. “Jag vet vem jag ska kontakta vid en orosanmälan” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
9. “Jag tror att sekretessen mellan förskolepersonal och socialsekreterare försvårar 
kommunikationen” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 
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10. “Jag tror att det finns ett fungerande informationsutbyte mellan förskolepersonal och 
socialsekreterare” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
11. "Jag tror att informationsutbytet mellan förskolepersonal och socialsekreterare främst 
kommer ifrån förskolepersonals håll” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
12. “Jag tror att en orosanmälan inte är till nytta för barnet” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 
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 Tar helt avstånd 

 
 
 
13. “Jag tror att socialsekreterare gör korrekta bedömningar vid en anmälan” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
14. “Jag tror socialsekreterare har tillräckligt kompetens gällande barn som far illa” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 
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15. “Jag tror att socialsekreterarna har möjlighet att förändra barnets situation till det bättre” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
16. “Jag tror att förskolepersonal generellt har en negativ uppfattning om socialtjänsten” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
17. “Jag tror att förskolepersonal generellt har en negativ uppfattning om socialsekreterare” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 
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18. "Jag tror att socialsekreterare tar en orosanmälan från förskolepersonal på allvar” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
19. “Jag tror att det finns ett välfungerande samarbete mellan förskolepersonal och 
socialsekreterare” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 
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Enligt 14 kap 1 b § Socialtjänstlagen (2001:453), som rör personer med 
anmälningsplikt, får socialnämnden informera den som gjort anmälan enligt 1 § om 
att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på 
begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är 
olämpligt att göra detta. Lagen trädde i kraft 2013-01-01. Nedan följer påståenden 
kring återkoppling enligt denna lag. 
  
 
 
 
20. “Jag kände till denna lagparagraf sen innan” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
21. “Jag har varit medveten om vilken sorts återkoppling jag kan få från 
socialsekreteraren vid en orosanmälan” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
22. “Jag tror jag skulle få återkoppling från socialtjänsten vid en orosanmälan” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 
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 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
23. “Jag tror att återkopplingen som får ges idag ökar förskolepersonals benägenhet 
att göra en orosanmälan” 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
24. "Jag hade önskat att det fanns möjlighet att få mer återkoppling än vad lagen ger 
utrymme till" 
 
 
 

 Instämmer 

 Instämmer delvis 

 Varken eller 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 
 
 
25. Här kan du lämna dina kommentarer kring enkäten. 
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Bilaga 2 – Följebrev 
 

Till dig som arbetar på förskola, 

 

Som två blivande socionomer ser vi förskolepersonal som en viktig samarbetspartner i 

arbetet kring barn. Något som påverkar samarbetet mellan förskolepersonal och 

socialsekreterare är förtroendet dem emellan samt möjligheten till återkoppling. Vi 

har därför valt att göra en undersökning till vårt examensarbete rörande just 

förskolepersonals förtroende för socialtjänsten.   

Enkäten tar ungefär 10 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt, men vi är 

såklart mycket tacksamma om så många som möjligt besvarar enkäten fullständigt 

och inom angiven tidsram. Sista datum för besvarande av enkäten är 12/5-17.  

Du är helt anonym när du besvarar enkäten, och dina svar kommer aldrig att kunna 

kopplas till dig som person. Det insamlade materialet kommer inte läsas av någon 

annan än oss och vår handledare. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss: 

Olivia Friman Linder  Emma Kurjenkallio 

olivia.friman@outlook.com emma.kurjenkallio@gmail.com 

072-30 90 992  073-40 59 505 

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss öka kunskaperna kring förskolepersonals förtroende 

för socialtjänsten. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

Olivia Friman Linder & Emma Kurjenkallio 

Jönköping University, Socionomprogrammet  

 
 
 


