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Förord 
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ord och förslag till förbättringar av texten. Tack Therese Lenholm på Rädda Barnen och tack 
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att genomföra. 
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vänskap som vi värderar högt! 

 

/ Lovisa och Victor, januari 2020. 
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Abstract 

Children spend a lot of time in school, therefore school staff have a great opportunity to detect 

children who are abused at home because of violence. The aim of this study was to evaluate, 

through a quantitative approach, the extent to which Save the Children 's course "It’s about 

safety" has had some perceived effect on the group of school personnel who have participated 

in the course so far. The data collection method was questionnaires and the questions 

concerned the school staff's perceived competence regarding, among other things, completing 

reports of concern to the social service. The main results of the study shows that the course 

has had a positive effect on the school staff regarding perceived knowledge to handle 

situations related to violence against children. The results were analyzed on the basis of 

empowerment, self-efficacy and occupational self-efficacy. 

 

Key words: empowerment, evaluation of course, occupational self-efficacy, school 

professionals, violence against children. 
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Sammanfattning 

Barn tillbringar mycket tid i skolan, därför har skolpersonal en stor möjlighet att upptäcka 

barn som far illa i hemmet på grund av våld. Syftet med denna studie var att genom en 

kvantitativ ansats utvärdera i vilken utsträckning Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om 

trygghet” haft någon upplevd förändring hos den grupp av skolpersonal som hittills deltagit i 

utbildningen. Datainsamlingsmetoden var enkäter och frågorna berörde skolpersonalens 

upplevda kompetens och trygghet gällande att bland annat genomföra orosanmälningar till 

socialtjänsten. Huvudresultaten i studien påvisar att utbildningen har inneburit en positiv 

förändring hos skolpersonalen gällande upplevd kunskap och trygghet att hantera situationer 

som rör våld mot barn. Studiens resultat analyserades utifrån empowerment, upplevd 

självförmåga, samt upplevd yrkesinriktad självförmåga. 

 

Nyckelord: empowerment, skolpersonal, utvärdering av utbildning, våld mot barn, 

yrkesinriktad självförmåga. 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt kommer du som läsare få bekanta dig med studiens bakgrund, syfte, 

frågeställningar och begrepp som är centrala för studien. Avsnittet ger även en redogörelse för 

hur utbildningen som studien syftat till att utvärdera har genomförts, samt studiens relevans 

för socialt arbete. 

1.1. Bakgrund 

En nationell kartläggning, genomförd år 2016 i Sverige, grundad på elevenkäter med 4741 

deltagare i åldrarna 15 till 17 visade att 44 % (totalt 2086 st.) av eleverna hade utsatts för 

någon typ av våld i barndomen (Jernbro & Janson, 2017). En del av dessa elever (nästintill 9 

%) uppger att de varit utsatta för tre eller flera olika former av misshandel. Dessa elever 

uppger även att de utsatts för grövre och upprepat våld i större utsträckning (Jernbro & 

Janson, 2017). För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behövs kunskap om hur 

vanligt våld är och vilka olika former av våld som finns. Detta för att samhället ska kunna 

upptäcka och skydda utsatta barn. Officiell statistik om antalet polisanmälningar eller 

anmälningar till socialtjänsten ger inte en rättvis bild av hur många barn som är utsatta 

(Jernbro & Janson, 2017). Jernbro och Janson (2017) nämner att flera välgjorda studier 

påvisar att har man erfarenhet av att ha varit utsatt för våld som barn så ökar risken för lägre 

livskvalité, psykisk ohälsa och skadebeteenden. I senare studier utförda i Nordamerika har 

resultaten visat att våldsutsatthet i barndomen korrelerar starkt med beteendeproblematik, 

kriminalitet och fetma i vuxen ålder, samt ökad risk att insjukna i somatiska sjukdomar såsom 

stroke eller hjärtinfarkt (Jernbro & Janson, 2017).   

Skolpersonal har, likt andra professioner, en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om 

de befarar eller känner oro för att ett barn i verksamheten far illa i hemmet på ett eller annat 

sätt (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453). I en rapport av Kommittén för barnmisshandel 

(2001:72) framkommer att det fortfarande anmäls alltför få fall av våld mot barn till 

socialtjänsten och en tredjedel av de barn som utsatts för våld före tonåren har inte haft en 

vuxen de litar på att kunna anförtro sig till. I en studie som Münger och Markström (2019) 

genomförde bland skolpersonal inom grundskolan framkommer en möjlig förklaring till 

diskrepansen mellan våldsutsatta barn och antalet anmälningar som görs. Studiens 

huvudresultat påvisade bristen av ett konsekvent och etablerat språk och förståelse i 

diskussionen om barn som utsätts för våld. Det finns även en kunskapslucka, primärt hos 

skolpersonal, kring socialtjänstlagens definition av våld mot barn som innebär att även barn 
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som bevittnar våld definieras som våldsoffer (Münger & Markström, 2019). Ytterligare en 

studie som påvisar att orosanmälningar uteblir på grund av kunskapsluckor kring vad som 

definieras som våld i hemmet är studien som Haan, Joy, Beddoe och Iams (2019) genomfört. 

En studie genomförd av Karadag, Sömmez och Dereobalis (2015) presenterar huvudresultat 

som påvisar att majoriteten av lärarna som deltog i undersökningen har kunskap nog att 

upptäcka tydliga tecken på våldsutsatthet. Sådana tecken kan vara blåmärken och grov 

försummelse, men mer subtila tecken såsom beteendeförändringar eller tidiga tecken på 

försummelse uppmärksammas sällan som eventuella konsekvenser av att vara utsatt för våld. 

1.2. Problemformulering 

Rädda Barnen (T. Lenholm, personlig kommunikation, 2019-10-17) har uppmärksammat 

glappet i antal anmälningar till socialtjänsten och det faktiska antalet barn som är våldsutsatta 

i hemmet. Utifrån detta har Rädda Barnen tillsammans med barnpsykologer skapat en 

utbildning för skolpersonal. Utbildningen syftar till att vuxna på skolan, t.ex. lärare och 

elevhälsopersonal ska få teoretisk och praktisk förståelse och kunskap kring våldsutsatta barn 

och ett konkret förhållningssätt för att de ska kunna upplevas som en trygg vuxen av barnen 

på skolan. Rädda Barnen vill nu utvärdera utbildningen för att få svar på frågan om i vilken 

utsträckning skolpersonalen har internaliserat kunskaperna och vad deras upplevelse av 

utbildningen är. Rädda Barnen hoppas att utvärderingen ska generera resultat och tankar som 

möjliggör för dem att kunna fortsätta utveckla sin utbildning. 

Studien är inte bara relevant för Rädda Barnen utan studieförfattarna vill hävda att 

studien även har relevans för socialt arbete. Detta utifrån att om socialtjänsten i ett tidigt 

skede kan sätta in stödinsatser till barn och familjer där våld förekommer i hemmet så kan det 

innebära att lidandet för de berörda barnen skulle kunna minska, kanske både i tid och 

omfattning. Det skulle även kunna vara så att de konsekvenser som våldsutsatta barn riskerar 

att drabbas av skulle kunna motverkas genom att utsatta barn och barn i riskzoner upptäckts i 

ett tidigt skede och kan få rätt stöd snabbt. Med tanke på att barn spenderar mycket tid i 

skolan kan skolpersonal ses som en central och viktig del i att uppmärksamma utsatta barn 

och barn i riskzoner. Därför ser författarna till denna studie att det är av yttersta vikt att 

skolpersonal bereds rätt verktyg, bland annat i form av utbildning, för att de ska ha en god 

möjlighet att kunna uppmärksamma och stötta våldsutsatta barn i skolan men också kunna 

koppla in socialtjänsten för att barn i våldsutsatthet ska kunna beredas adekvat stöd och hjälp. 
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Därav har föreliggande utvärdering relevans för både skolan och socialtjänsten som enligt 

studieförfattarna är två viktiga aktörer inom socialt arbete.  

1.3. Syfte och frågeställningar   

Studiens syften var att utvärdera Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om trygghet” för att 

undersöka om utbildningen stärkt skolpersonalen gällande trygghet och kompetens att 

uppmärksamma och våga prata med elever om våldsutsatthet i hemmet, samt om utbildningen 

har förändrat skolpersonalens förståelse gällande när en orosanmälan till socialtjänsten bör 

ske. Studiens syfte var även att undersöka hur skolpersonalen upplever sin yrkesinriktade 

självförmåga. Studien avsåg att besvara följande frågeställningar: 

- I vilken utsträckning upplever skolpersonalen att deras övergripande kompetens att bemöta 

våldsutsatta elever har förändrats efter genomförd utbildning? 

- I vilken utsträckning upplever skolpersonalen att utbildningen utformats på ett sådant sätt att 

deras förståelse har förändrats gällande när en orosanmälan till socialtjänsten bör ske? 

- I vilken grad upplever skolpersonalen sig trygg i sin förmåga att kunna klara arbetsuppgifter 

som de möts av i sitt arbete? 

1.4. Utbildningen ”Det handlar om trygghet”  

Informationen i detta avsnitt kommer från samtal med T. Lenholm (2019-11-29) på Rädda 

Barnen, samt från det utbildningsmaterial som användes vid ”Det handlar om trygghet”.  

Rädda Barnen anordnade utbildningen “Det handlar om trygghet” för skolpersonal på 

tre grundskolor i en kommun i Gävleborgs län. Anledningen till att de valde dessa skolor är 

att Rädda Barnen har en aktiv lokalförening i kommunen och att medlemmar ur 

lokalföreningen vid ett tidigare tillfälle tillsammans med Rädda Barnens psykolog föreläst för 

elevhälsopersonal. Föreläsningen handlade om barns utsatthet för våld i hemmet och vikten 

av att ställa rutinfrågor i mötet med elever för att upptäcka våldsutsatta barn. Flera av 

deltagarna vid föreläsningen visade ett stort intresse och därför valdes denna kommun i 

Gävleborg som pilotkommun. Utbildningen genomfördes något år senare när Rädda Barnen 

fått medel från Socialstyrelsen för att genomföra satsningen i Gävleborg.  
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1.5. Utbildningens genomförande  

Informationen i detta avsnitt kommer från samtal med T. Lenholm (2019-11-29) på Rädda 

Barnen, samt från det utbildningsmaterial som användes vid ”Det handlar om trygghet”. 

I utbildningens initiala skede samlade Rädda Barnen personal från elevhälsan från de berörda 

skolorna som blivit utvalda och informerade dem samt förberedde dem på vad som skulle ske 

under utbildningens gång. Därefter genomförde Rädda Barnen en fokusgrupp med elever i en 

årskurs 4 för att testa sitt utbildningsmaterial och fråga eleverna vad de anser att vuxna 

behöver inneha för kunskaper gällande att samtala med barn om känsliga ämnen, t.ex. 

våldsutsatthet. De olika stegen i utbildningen representerar olika utbildningstillfällen. 

I basutbildningen för all skolpersonal ingick tre steg. Det första steget är en föreläsning 

som kan delas upp i tre olika kategorier. Den första av dessa kategorier är information om 

definitionen av våld enligt FN:s barnrättskommitté. Vidare innefattar den första kategorin 

information om vilka barn som löper störst risk att fara illa och vilka konsekvenser som kan 

uppstå för ett barn som utsätts för våld. Konsekvenserna presenteras utifrån ett 

livsloppsperspektiv, folkhälsosjukdomar och tillstånd som begränsar ens livskvalité. I den 

andra kategorin beskrivs olika symtom och beteenden som barn som utsätts för våld kan 

uppvisa som en konsekvens av vad de varit med om. Symtomen och beteendena presenteras 

med tydliga exempel och lättförståeliga meningar i punktform. 

I den sista kategorin ges tips och råd om vad man som trygg vuxen kan göra för ett 

utsatt barn. Detta förklaras både i text och genom konkreta tips i punktform. Det handlar om 

att skapa ett förhållningssätt och en medvetenhet i sitt agerande gentemot alla barn men 

framförallt för att de barn som utsätts för våld i hemmet ska kunna känna en trygghet i den 

vuxne. Vidare ges konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på i samtal med ett barn som 

läraren misstänker utsätts för våld i hemmet. Tips på rutiner och handlingsplaner ges även för 

hur man kan ta ärendet vidare till socialtjänsten om samtalet med barnet bekräftar ens initiala 

oro. Personal från alla skolorna träffade även representanter från socialtjänsten som 

informerade om orosanmälningar och vikten av att genomföra dessa orosanmälningar baserat 

på små eller stora misstankar gällande att barn utsätts för våld i hemmet. 

Steg två i utbildningen är egna studier för skolpersonalen i form av att titta på två 

informationsfilmer som heter ”Traumamedveten omsorg” samt ”Barn, trauma och hjärnan” 

och sedan besvara ett frågeformulär i grupp. 
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Steg tre i utbildningen är av praktisk karaktär och börjar med en övning för att visa vikten av 

att vara en aktiv lyssnare i konversationer med andra, samt ett bildspel om viktiga saker att 

tänka på när man samtalar med ett barn som man misstänker vara utsatt för våld. Utbildningen 

fortsätter med rollspel, där skolpersonalen får öva på att samtala med ett ”barn” som är 

våldsutsatt i hemmet. Skolpersonalen delas upp i grupper med tre personer i varje grupp. En i 

gruppen spelar “barn” och tilldelas ett beskrivande case och ska utgå från caset i sin roll i 

övningen. En annan i gruppen spelar vuxen (oftast “lärare”) och ska sedan i samtal försöka 

hjälpa “barnet”. Den tredje gruppmedlemmen fungerar som observatör och hjälper den i 

gruppen som spelar den vuxne om denne fastnar i konversationen med ”barnet”. 

Vid ett tillfälle efter alla ovan nämnda utbildningssteg träffade personal från Rädda 

Barnen, Rädda Barnens psykolog, elevhälsa och klassföreståndare en klass och visar dem ett 

bildspel om barns rättigheter, barns våldsutsatthet och vilka möjligheter till hjälp det finns att 

få som barn. Därefter genomförs en övning i ställningstagande, som kallas ”Fyra hörn”. 

Övningen går ut på att eleverna får olika beskrivande berättelser som handlar om våld och 

våldsutsatthet upplästa för sig. Därefter ges olika alternativ på hur man kan förhålla sig till 

påståendet och eleverna får information om vilket av rummets hörn de ska gå till beroende på 

vilket alternativ de upplever stämmer bäst överens med deras åsikter, tankar och känslor kring 

det givna påståendet. 

Parallellt med ovan nämnda steg träffar elevhälsan Rädda Barnens psykolog och får 

handledning i att ställa frågor om våldsutsatthet vid de rutinsamtal som elevhälsan genomför 

med alla elever i årskurs 4. Rädda Barnens psykolog handledde elevhälsan vid fyra tillfällen 

med två timmars mötestid per gång.  

1.6. Centrala begrepp 

Nedan presenteras ett antal centrala begrepp för studien som ansågs vara nödvändiga att 

redogöra närmare för. Detta för att göra texten mer förståelig för läsaren. 

1.6.1. Våld mot barn 

I studien används FN:s barnrättskommittés definition av våld som innebär följande: Våld mot 

barn innefattar alla former av psykiskt och fysiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård och 

försummelse, misshandel eller sexuellt utnyttjande oavsett ålder på förövare. I psykiskt våld 

ingår även exponering för våld i hemmet (Barnombudsmannen, 2014).  
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1.6.2. Skolpersonal 

Majoriteten av skolpersonalen som har berörts i denna studie arbetar som lärare, 

skolsköterskor, kuratorer eller fritidspedagoger. De är verksamma på mellanstadienivå, alltså 

inom årskurserna 4–6. 

1.6.3. Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale 

Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale är ett beprövat mätinstrument för att 

undersöka i vilken utsträckning personer tror på sin egen förmåga inom ramen för sitt arbete 

(Rigotti, Schyns & Mohr, 2008). I den aktuella studien har detta mätinstrument använts för att 

undersöka respondenternas yrkesinriktade självförmåga. Occupational Self-Efficacy 

(yrkesinriktad självförmåga) definieras som ”… the competence that a person feels 

concerning the ability to successfully fulfill the tasks involved in his or her job.” (Rigotti, m. 

fl., 2008, s. 239).  
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2. Tidigare forskning  

Författarna till den aktuella studien ansåg att studier inom tre teman var av särskild vikt för att 

på ett tydligare sätt kunna presentera nuvarande forskningsläge och för att kunna jämföra 

resultat som aktuell studie skulle generera. De tre temana är: 1) Olika perspektiv på våld mot 

barn; 2) Professionellas förmåga att uppmärksamma och agera vid misstanke om barns 

våldsutsatthet; 3) Tidigare studiers resultat där Short Version of Occupational Self-Efficacy 

Scale har använts som mätinstrument. 

2.1. Olika perspektiv på våld mot barn 

Münger och Markström (2019) fann genom sin studie att det finns en gråzon mellan det 

pedagogiska och det psykosociala uppdraget som skolan har, samt att skolvärlden tenderar att 

bortse sitt psykosociala uppdrag för att till övervägande del fokusera på det pedagogiska. 

Resultaten i studien tyder även på att professionella i skolan överlag saknar kunskap, en 

gemensam förståelse och ett gemensamt språk kring att i definitionen av våld mot barn räknas 

psykiskt våld, samt att bevittna våld inom familjen (jfr. Barnombudsmannen, 2014). Det kan 

jämföras med resultat från Jernbro, Eriksson och Jansons (2017) studie där man fann att 

vuxna som varit utsatta för våld som barn uppger att deras lidande varit lika omfattande 

oavsett om våldet varit fysiskt eller psykiskt och att bortträngda minnen från barndomen förr 

eller senare hade kommit tillbaka med depressioner som följd. Minnen som var svåra att 

bearbeta även med hjälp av professionella. En del av respondenterna uppgav att psykiskt våld 

är mer förnedrande att bli utsatt för än fysiskt våld, samt att psykiskt våld är svårare att bevisa 

då det inte lämnar synliga spår på samma sätt som fysiskt våld kan göra. 

Indirekt våld inom familjen beskrivs i Jernbros m. fl. (2017) studie många gånger som 

lika förkrossande för barnen som direkt våld riktat mot sig. En respondent uppgav att våldet 

hen hade bevittnat som ett syskon hade blivit fysiskt utsatt för hade haft mer skadlig inverkan 

på respondenten än det direkta våldet hen hade varit utsatt för. Det kan ställas mot vad som 

framkom i Münger och Markströms (2019) studie där flertalet av skolpersonalen som deltog 

tenderade att vara av åsikten att psykiskt våld inte kunde räknas som lika förödande eller 

skadligt för barn att bli utsatta för som andra typer av våld. Av detta går att utläsa att det 

verkar finnas en diskrepans mellan hur man som skolpersonal förstår och ser på våldet och 

hur man som barn och utsatt för våldet upplever det. 
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I resultaten som Münger och Markström (2019) presenterar framkommer att skolpersonalen i 

huvudsak har fyra olika strategier som de använder sig av när de uppfattar symtom som kan 

tyda på att barn utsätts för våld. Den första strategin är att försöka omformulera symtomen till 

något som anses vara mer lämpligt för skolan att arbeta med, t. ex. neuropsykiatriska 

diagnoser. Den andra strategin är att anta ett förhållningssätt som innebär att skolpersonalen 

inte anser sig behöva agera vid misstankar om våld, då man inte tolkar våld som ett problem 

för skolan att hantera. Istället tolkar man våld som en privat familjeangelägenhet, som står 

utanför skolans ansvar och uppdrag. Den tredje och fjärde strategin som Münger och 

Markström (2019) fann är att man som professionell gör en orosanmälan till socialtjänsten vid 

misstanke om att barn är våldsutsatta, samt att man antar ett pragmatiskt förhållningssätt och 

stöttar eleven efter bästa förmåga under skoltid, oavsett om socialtjänsten är kontaktad eller 

inte. En konsekvens av att vara våldsutsatt som barn är osäkerhet och lågt självförtroende och 

Jernbro m. fl. (2017) beskriver att respondenter förklarat att barn har lätt att anpassa sig till 

och acceptera en våldsam vardag och därför tro att man förtjänar det våld som man utsätts för. 

De personer som deltog i studien av Jernbro m. fl. (2017) och som uppgav att de varit utsatta 

för sexuellt våld som barn rapporterade om smärtsamma minnen och känslor av skuld och 

skam. En del la skulden på sig själva vilket gjorde det än mer svårt att berätta om våldet för 

någon. Detta var särskilt utmärkande hos de män som blivit utsatta som pojkar. 

Jernbro m. fl. (2017) fann i sitt resultat att många respondenter, oavsett om man varit 

utsatt för våld som barn eller inte, ansåg att samhället har en betydande roll gällande att ge 

stöd och att särskilt olika myndigheter har en extra betydande roll gällande att upptäcka och 

agera vid misstankar om våldsutsatthet. Skolan lyfts fram som en central aktör när det handlar 

om att ge information till barn om rättigheter, samt att skolan har möjlighet att upptäcka 

våldsutsatthet hos barn. Vikten av att göra orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke 

om att barn far illa togs upp av flera respondenter och flertalet av dem poängterade att alla 

borde känna sig skyldiga att anmäla sin oro till socialtjänsten om sådan uppstår. 

Respondenterna menade att skolpersonal bör stötta utsatta elever med att finnas närvarande 

och ta barnens berättelser på allvar och att skolpersonal därför behöver ha ett bra bemötande. 

Personer som inte själva varit våldsutsatta beskrev å andra sidan svårigheter med att upptäcka 

våld mot barn, samt att det är svårt att veta vad man bör göra när man misstänker att våld mot 

ett eller flera barn sker (Jernbro m. fl., 2017). Även Münger och Markström (2019) påvisar att 

det kan förekomma svårigheter för skolpersonal att agera vid misstankar om våld mot barn. 
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Detta på grund av den höga graden av sekretess som råder som innebär att socialtjänsten inte 

utan samtycke får lämna ut uppgifter till skolan om barn och familjer som är aktuella inom 

deras verksamhet. Det tycks vara så att sekretessen tenderar att göra skolpersonal mindre 

benägna att göra orosanmälningar till socialtjänsten, då skolpersonalen upplever att de inte 

ges tillräcklig insyn i ärendet för att kunna sköta sitt uppdrag gentemot barnet och familjen 

det gäller. 

Förutom sekretessen lyfter Münger och Markström (2019) resultat som bland annat 

påvisar att det saknas en gemensam förståelse gällande vilket ansvarsområde skolan har och 

vilket ansvarsområde som socialtjänsten har angående arbetet med våldsutsatta barn. Studien 

genomförd av Jernbro m. fl. (2017) påvisar att vuxna som utsatts för våld som barn önskar ett 

mer öppet samtalsklimat och att myndigheter, däribland skolan, pratar med elever om våld 

samt att vuxna bör stå på barnens sida. Detta skulle kunna tyda på att det förekommer ett 

behov av att klargöra de olika aktörernas ansvarsområden, samt hur och när professionella 

som möter våldsutsatta barn bör samverka. Studierna tyder även på att det finns ett behov av 

att belysa och lyfta skolans psykosociala uppdrag och ansvar för barn som förekommer inom 

verksamheten. 

För den aktuella studiens författare är det inte svårt att förstå att barn som utsätts för 

våld i hemmet behöver vuxna i sin närhet som tar ansvar för att barnen ska kunna ha någon att 

prata med och någon som gör sitt yttersta för att barnen ska få skydd och stöd. Studierna ovan 

visar att det krävs kunskap och förståelse kring våldets funktioner och att man som 

professionell måste kunna se och höra tecken som kanske inte syns eller hörs vid första 

anblick. I båda studierna framkommer att våld mot barn inte bara är ett tragiskt problem, utan 

även ett mycket komplext problem. Münger och Markström (2019) belyser med sina resultat 

flera viktiga aspekter, bland annat att skolpersonal efter bästa förmåga stöttar elever som man 

misstänker eller vet är våldsutsatta och att man gör orosanmälningar till socialtjänsten för att 

eleven och familjen ska kunna få hjälp. Men faktum kvarstår att det även förekommer synsätt 

inom skolan där man anser att frågor gällande våld mot barn inte ingår i verksamhetens 

uppdrag eller ansvar att göra något åt. Man tenderar även inom skolan att förklara elevers 

problematiska beteenden som något medicinskt istället för att anta ett helhetsperspektiv och 

ställa sig frågande till om det kan finnas andra orsaker (t.ex. våldsutsatthet) till elevers 

problematiska beteenden (Münger & Markström, 2019). För aktuell studies del är 

ovannämnda undersökningar relevanta då Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om 
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trygghet” syftar till att utbilda skolpersonal om våld mot barn och dess konsekvenser. 

Utbildningen handlar inte bara om att förmedla teoretisk kunskap och förståelse, den syftar 

också till att förmedla hur man som skolpersonal i praktiken kan vara en trygg vuxen för barn 

att anförtro sig till, där man tar barns ord på allvar och där man agerar för att skydda barnen. 

2.2. Professionellas förmåga att uppmärksamma och agera vid misstanke 

om barns våldsutsatthet 

Young, Lehman, Faherty och Sandefer (2014) fann i sin studie att majoriteten av 

skolpersonalen som deltog i studien höll med om att det är viktigt för professionella i skolan 

att lära sig om våld i nära relationer samt om barns våldsutsatthet (52.7 % höll starkt med, 

33.3 % höll med). Studiens syfte var att undersöka om långsiktiga effekter hade genererats av 

att låta skolpersonal genomgå en specifik utbildning (Helping Child Victims training) om våld 

i nära relationer och barns våldsutsatthet. Respondenterna var verksamma vid 22 olika 

skoldistrikt i delstaten New York (Young m. fl., 2014). Resultaten i studien tyder på att de 

som deltagit i någon form av utbildning skattade betydligt högre i fråga om självförtroende 

gällande sin förmåga att bemöta barn och familjer som upplever våld i hemmet, än de som 

inte deltagit i någon utbildning inom ämnet. Skolpersonal som hade deltagit i den specifika 

utbildningen (Helping Child Victims training) var betydligt mer benägna att hänvisa barn och 

familjer till utomstående hjälp- och stödaktörer vid misstanke om att våld i hemmet 

förekommer än de som inte deltagit i utbildningen. 

Vanderfaeilliea, De Ruyckb, Galleb, Van Dooren och Schotte (2018) fann i sin studie 

att de ur skolpersonalen som hade tidigare erfarenheter av att i arbetet komma i kontakt med 

våldsutsatta barn såg i större utsträckning behov av att koppla in andra aktörer än de ur 

skolpersonalen som inte hade tidigare erfarenheter att hantera sådana frågor i arbetet. Detta 

kan liknas vid Youngs m. fl. (2014) resultat som tyder på att skolpersonal med mer 

omfattande kunskap om våld hade en högre benägenhet att ta hjälp av utomstående aktörer 

vid misstanke om att barn är utsatta för våld. Dessa personer var även bättre informerade om 

specifika hjälpaktörer som finns tillgängliga gällande arbetet med våldsutsatta barn. Young m. 

fl. (2014) hävdar med ovannämnda i åtanke att om skolpersonal har en mer omfattande 

kunskap kring var hjälp finns att få så torde de ha en bättre utgångspunkt att kunna hänvisa 

barn och familjer till rätt instans. Ens benägenhet att agera och rapportera sina misstankar om 

att barn utsätts för våld varierar beroende på vilken typ av våld som barnet misstänks utsättas 

för visar resultat i Vanderfaeillieas m. fl. (2018) studie. Man tenderade att värdera olika typer 
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av våld till olika allvarlighetsgrader. Ett exempel på detta är att sexuellt våld mot barn 

uppmärksammades och anmäldes betydligt snabbare och oftare än om misstankarna gällde 

psykiskt våld mot barn. Många gånger erkände inte skolpersonalen psykiskt våld som en typ 

av våld eller försummelse. 

Vanderfaeilliea m. fl. (2018) påvisar att de gånger som psykiskt våld 

uppmärksammades som en form av våld värderade man det till en betydligt lägre 

allvarlighetsgrad än våld av andra former. Att skolpersonalen som genomgått Helping Child 

Victims training skattade sitt självförtroende högre efter genomförd utbildning tros enligt 

Young m. fl. (2014) kunna kopplas till att skolpersonalen fått bättre grundförutsättningar att 

kunna agera förebyggande och i ett tidigare skede ingripa för att stötta våldsutsatta barn. Det 

finns även resultat som tyder på att utbildningen som Young m. fl. (2014) har studerat inte har 

någon effekt, samt att de förvärvade kunskaperna tenderar att glömmas bort över tid. Det 

skulle i så fall tyda på att det finns ett behov av att få utbildning regelbundet i intervaller för 

att önskade långtidseffekter ska kunna uppnås (Young m. fl., 2014). 

I båda studierna (Young m. fl., 2014; Vanderfaeilliea m.fl., 2018) finns alltså 

information som tyder på att ju mer erfarenhet och kunskap kring att bemöta våldsutsatta barn 

skolpersonal har, desto större är chanserna att de kommer koppla in andra aktörer, t. ex. 

socialtjänsten, för att barnen ska kunna beredas den hjälp de har rätt till. Detta talar starkt för 

vikten och betydelsen av att skolpersonal har tillräckligt omfattande kunskap och förståelse 

om vad våld mot barn är men också hur man bör agera när man misstänker att ett barn inom 

sin verksamhet är våldsutsatt.  

2.3. Tidigare studiers resultat där Short Version of Occupational Self-

Efficacy Scale har använts som mätinstrument 

Loeb, Stempel och Isaksson (2016) genomförde en studie vars huvudsyfte var att undersöka 

sociala och emotionella dimensioner av yrkesinriktad självförmåga och jämföra dessa med 

kognitiva och arbetsorienterade dimensioner av yrkesinriktad självförmåga. Datan som 

användes och analyserades i studien var insamlad från 226 svenska och 591 tyska anställda. 

Respondenterna fick bland annat värdera sin upplevda yrkesinriktade självförmåga utifrån 

skalan Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale som innehåller 6 påståenden (items) 

på en 7-gradig skala och resultatet visar att det totala medelvärdet var 5.27 med en 

standardavvikelse (std.avvikelse) på 0.87.  
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Resultaten visar att svenskarna skattade den upplevda yrkesinriktade självförmågan högre än 

tyskarna och det fanns även skillnader mellan könen. Medelvärdet för de svenska kvinnorna 

var 5.50 (std.avvikelse: 0.95) och medelvärdet för de svenska männen var 5.75 (std.avvikelse: 

0.71). För de tyska kvinnorna var medelvärdet 5.11 (std.avvikelse: 0.82) och för de tyska 

männen var medelvärdet 5.34 (std.avvikelse: 0.81). Författarna anger att möjliga förklaringar 

till detta kan vara kulturella skillnader, samt att svenskarna som deltog i studien generellt sett 

var äldre än tyskarna som deltog (Loeb m. fl., 2016). 

Short version of occupational self-efficacy scale användes även av Schelvis, Wieser, 

van der Beek, Twisk, Bohlmeijer och Oude Hengel (2017) i en studie med syfte att undersöka 

om en intervention på organisatorisk nivå haft någon effekt för skolpersonal gällande deras 

återhämtning och hälsa. I studien användes en 5-gradig skala för att mäta den upplevda 

yrkesinriktade självförmågan. Schelvis m. fl. (2017) presenterar resultat som visar att studiens 

interna reliabilitet uppnådde 0.85 i ett Cronbach’s alpha-test, vilket författarna menar är ett 

utmärkt testresultat. Det sammanräknade medelvärdet av alla 6 påstående av skolpersonalens 

upplevda yrkesinriktade självförmåga innan interventionen var 23.5 (std.avvikelse: 3.2) för de 

204 personerna som deltog i självskattningen. En första uppföljande mätning av den upplevda 

yrkesinriktade självförmågan genomfördes 12 månader senare, då deltog 113 personer och 

medelvärdet var då 22.5 (std.avvikelse: 3.0). En andra uppföljande mätning av den upplevda 

yrkesinriktade självförmågan genomfördes 24 månader efter den första mätningen, då deltog 

101 personer och medelvärdet var då 23.0 (std.avvikelse: 3.4) (Schelvis m. fl., 2017). 
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3. Teoretisk tolkningsram 

Författarna i aktuell studie kom fram till att empowerment, upplevd självförmåga, samt den 

mer avgränsade teorin med tillhörande mätinstrument; yrkesinriktad självförmåga var de 

teorier som bäst lämpade sig för den här typen av studie. Detta med tanke på att studiens syfte 

är att undersöka hur utbildningen “Det handlar om trygghet” har påverkat skolpersonalen på 

ett känslomässigt och till viss del socialt plan. Författarna till denna studie har använt sig av 

teorin som Rigotti m. fl. (2008) är upphovsmakare till. Teorin berör yrkesinriktad 

självförmåga och har ett tillhörande mätinstrument för att mäta den yrkesinriktade 

självförmågan. Som den aktuella studien nu är utformad då syftet är att undersöka eventuella 

förändringar hos skolpersonalen anser studieförfattarna att de valda teorierna är i linje med 

studiens intentioner.  

3.1. Empowerment 

Empowerment för tankarna till makt på olika sätt (Elisheva Sadan, 2004). Sadan (2004) 

diskuterar begreppet utifrån hur Staples (1990) beskriver det: som ett fenomen där makt 

utvecklas och förvärvas genom olika händelser. Ökad empowerment leder till att människor 

får mer kontroll över sina liv, antingen genom att förvärva det på egen hand eller genom hjälp 

av andra. Av detta kan man förstå att fenomenet att skapa och att förstärka empowerment 

både är en process och ett resultat som syftar till att man ska kunna påverka sin omvärld 

(Sadan, 2004). Sadan (2004) beskriver att tidigare forskare har haft ett grundläggande 

inflytande på utvecklingen av konceptet empowerment och hur begreppet används genom att 

förklara empowerment ur olika perspektiv. Gemensamt för de tidigare perspektiven på 

empowerment är det bärande sambandet mellan individen och samhället och synsätten 

uppmärksammar en varierande och kontextuell inställning till hur man ser på sociala 

institutioner. 

Ett ideologiskt tillvägagångssätt på hur man bör se på empowerment grundar sig i att 

empowerment bör ses som en djupgående och professionell implementering av demokrati i 

det moderna samhället där olika sociala ideologier ges utrymme (Sadan, 2004). Den främste 

representanten för detta tillvägagångssätt är Julian Rappaport och teoribildningen som Sadan 

(2004) skapat är en fortsättning av detta demokratiska förhållningssätt till empowerment. 

Sadans (2004) teori om empowerment grundar sig i att författaren först analyserade och 

utvärderade redan accepterade synsätt på empowerment för att sedan återskapa konceptet på 

nytt. Sadan (2004) fann i sin analys tre kategorier, eller nivåer, av empowerment som ibland 
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diskuteras var för sig och ibland tillsammans. Dessa kategorier är community empowerment 

som fokuserar på de kollektiva processerna i sociala förändringar, empowerment as a 

professional practice som fokuserar på empowerment som ett medel för professionella att 

använda sig av när de arbetar för lösningar på sociala problem, samt individual 

empowerment. Eftersom den aktuella studien har huvudfokus på enskilda medarbetares 

upplevelser av utbildningen “Det handlar om trygghet” kom författarna fram till att det var 

relevant att fördjupa sig i den sistnämnda kategorin som fritt översatt benämns individuell 

empowerment.  

3.2. Individuell empowerment 

Sadan (2004) beskriver med hänvisning till Pinderhughes (1983) att ens personliga drag är 

kopplade till den miljö där man verkar och att man som person inte bara formas av ens 

genetiska arv och uppfostran. Olika möjligheter och erfarenheter som man möts av och 

förvärvar i ens omvärld spelar roll för den personliga utvecklingen, särskilt förmågan att fatta 

beslut i syfte att nå uppsatta mål. Denna förmåga formar personens karaktär och har en 

inverkan på hur personen är framgångsrik i sitt liv. I det sammanhanget beskriver Sadan 

(2004) empowerment med hänvisning till Kieffer (1984) som resultatet av en process där 

förmågor och insikter förvärvats som möjliggör att en människa kan vara närvarande med 

andra, skapa och använda strategier för att hantera frustration och finna styrka att arbeta för 

att förändra sin omvärld. 

Empowerment är en aktiv process som formar omständigheter och händelser, men 

framför allt är det en process som formar människor att utvecklas från passivitet till agerande. 

Processen innefattar en integration av självacceptans, självförtroende, förmåga att delta vid 

beslutsfattande och kunna kontrollera sin omvärld (Sadan, 2004). Med hänvisning till 

Zimmerman och Rappaport (1988) beskriver Sadan (2004) att individuell empowerment är ett 

uttryck på en individuell nivå men som kan verka och ha inverkan på andra nivåer, till 

exempel inom organisationer och hur sociala frågor bör diskuteras och hanteras. 

Empowerment kan också ses som en process av förändringar i ens inre och yttre förmågor, 

där de inre förmågorna stärks av empowerment gällande tron på sig själv att kunna ta beslut 

och lösa sina egna problem. De yttre förmågorna förändras genom empowerment till en högre 

grad av möjligheter att kunna agera och använda sig av praktisk kunskap, information, olika 

färdigheter och andra resurser som förvärvats under processens gång (Sadan, 2004). 
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3.3. Upplevd självförmåga 

En persons upplevda tro på sin egen förmåga att ha kontroll över händelser och kunna hantera 

problem som uppstår är kopplade till kognitiva och motivationsstyrda processer och Albert 

Bandura (1989) kallar detta fenomen för self-efficacy (Sadan, 2004). På svenska översätts 

begreppet self-efficacy till upplevd självförmåga och ska utläsas som upplevelsen av den egna 

förmågan att kunna hantera vissa givna händelser eller situationer (Henry Egidius, 2019). 

Sadan (2004) beskriver utifrån Banduras (1989) teori att den upplevda självförmågan är 

avgörande gällande hur en person bedömer sin situation och är en bidragande effekt till hur 

motiverad man är att lösa givna uppgifter. Den upplevda självförmågan spelar även roll i 

fråga om uthållighet vid stressande situationer, ens motståndskraft för depression samt hur 

människor väljer att agera i olika situationer. De sociala förutsättningarna i ens omvärld kan, 

beroende på hur de ser ut, enligt Sadan (2004) bidra till personlig utveckling genom att man 

tillsammans med andra utvecklar intressen och kunskaper som ger nya sociala möjligheter 

och som formar vidare utvecklingsmöjligheter. 

Sadan (2004) hävdar att det föreligger sådana tydliga kopplingar mellan mekanismen 

bakom den upplevda självförmågan och processen bakom förverkligandet av empowerment 

att det inte råder någon tvekan om värdet av integrationen mellan fenomenen och dess möjliga 

effekter för individen. Bandura (1997) å andra sidan hävdar att beskrivningen av begreppet 

empowerment som nyckeln till personlig utveckling ofta är alltför grandios och naiv och att 

det många gånger liknar enkla försäljningsknep mer än något med en djupare innebörd. 

Bandura (1997) menar att empowerment inte är så lättåtkomligt som det ofta tenderar att 

förklaras som. Istället menar Bandura (1997) att empowerment är något som kan uppnås 

genom personlig utveckling av ens tro på sina förmågor som möjliggör för människor att dra 

nytta av händelser och kunna motverka miljömässiga begränsningar som hindrar den 

personliga utvecklingen. 

Bandura (1997) beskriver att upplevd självförmåga handlar om ens tro eller bedömning 

av sin personliga kapacitet och att dess effekt och resultat visas efter att faktiska handlingar 

har hänt. När Bandura (1997) talar om self-efficacy är samspelet mellan vad man tror om sin 

kapacitet, hur man faktiskt agerar och handlar och vad dessa handlingar får för resultat 

ständigt närvarande. Det kan sägas vara ett växelspel där ens inre upplevelse av sina förmågor 

och resultatet av ens faktiska handlingar kan förstärka varandra, i både positiv och negativ 

bemärkelse. Figur 1 förklarar detta fenomen. 
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Figur 1. Relationen mellan tron på sin kapacitet (efficacy beliefs) och förväntan av sina 

handlingars effekt (outcome expectancies). Beroende på vilken situation man befinner sig i 

kan ens tro och förväntan variera, så även effekten av ens handlingar som kan vara både 

positiva och negativa i psykologisk och/eller social mening samt möjliggöra eller motverka 

personlig utveckling (Bandura, 1997). 

 

3.4. Fyra källor till upplevd självförmåga 

Människors kunskap om sig själva utgör en betydande faktor gällande frågan om i vilken 

utsträckning man tror på sina förmågor och Bandura (1997) menar att ens upplevda 

självförmåga kan förstärkas genom fyra huvudsakliga källor (sources). 

Den första källan (mastery experience) handlar om att ens upplevda självförmåga stärks 

genom erfarenheter av att lyckas. Tron på den egna förmågan att lyckas med nästa uppgift 

höjs genom att man redan har fått erfara att lyckas med en eller flera tidigare uppgifter. 

Lyckade erfarenheter genererar en hög tillit på den egna förmågan vad gäller chanserna att 

lyckas med framtida uppgifter och åtaganden. På samma sätt underminerar misslyckanden tro 

på den egna förmågan, speciellt om man sedan tidigare upplever en låg grad av upplevd 

självförmåga (Bandura, 1997). 

Den andra källan (vicarious experience) kan generera en förhöjd grad av upplevd 

självförmåga genom verkställande erfarenhet i form av en person som fungerar som modell 

för andra. Modellen fungerar som ett effektivt verktyg genom att visa upp sina förmågor och 

kapaciteter. Det kan göra att andra personer anstränger sig mer för att uppnå samma resultat 
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(Bandura, 1997). Vidare beskriver Bandura (1997) att människor i vardagen ofta jämför sig 

med andra som liknar en själv i samma situation, till exempel kollegor, och att fenomenet 

med att lyckas efterlikna en modell som liknar en själv ökar tron på den egna förmågan att 

själv lyckas. 

Enligt den tredje källan (verbal persuasion) är den sociala faktorn viktig för att öka tron 

på sina förmågor. Bandura (1997) beskriver att människor kan återfå tron om att klara 

uppgifter genom att personer som står en nära uttrycker stöd och övertygar personen om att 

hen kommer att klara en given uppgift. Om man får höra att andra tror på ens kapacitet och 

möjligheter att lyckas är det lättare att samla kraft och våga genomföra något än om man står 

ensam med sina tvivel i osäkerhet. Den här källan kan vara en smula begränsande och 

Bandura (1997) förklarar det med att verbal och social övertygelse har störst effekt hos 

personer som redan har en viss tilltro på sina förmågor att agera och klara av givna uppgifter. 

Som fjärde källa (physiological and affective states) menar Bandura (1997) att 

människors somatiska tillstånd till viss del ligger till grund för hur personer bedömer sina 

förmågor. Somatiska faktorer som spelar en särskild roll kring den upplevda självförmågan är 

fysiska prestationer, övergripande hälsa samt strategier för att hantera stress. Bandura (1997) 

hävdar att man kan förstärka sin upplevda självförmåga bland annat genom att förbättra sin 

fysiska status och motverka stressande faktorer i vardagen.  

3.5. Yrkesinriktad självförmåga 

Yrkesinriktad (occupational) självförmåga är intressant att använda som teori när man 

fokuserar specifikt mot en persons upplevda självförmåga gällande uppgifter man möter i sin 

profession och yrkesroll. Yrkesinriktad självförmåga definieras som: ”… the competence that 

a person feels concerning the ability to successfully fulfill the tasks involved in his or her 

job.” (Rigotti m. fl., 2008, s. 239). 

Yrkesinriktad självförmåga har varit ett intressant studieobjekt inom 

organisationsforskning sedan begreppet introducerades på 1970-talet och Rigotti m. fl. (2008) 

hänvisar till Judge och Bonos (2001) resultat som visar att upplevd självförmåga direkt 

relaterar till arbetstillfredsställelse och prestationer. Upplevd självförmåga kan ses som en 

resurs som skyddar individen i relationen mellan stress och arbetsbelastning. 
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För att kunna uppnå korrekta mätningar av upplevd självförmåga med hög trovärdighet för 

resultatet krävs att man avgränsar och specificerar området som man studerar för att kunna 

förutsäga ett visst beteende, till exempel vid särskilda arbetsuppgifter eller situationer som 

man kan mötas av på sin arbetsplats (Rigotti m. fl., 2008). För att sedan kunna jämföra 

medarbetares grad av upplevd självförmåga inom organisationen eller gällande olika 

arbetsuppgifter behövs ett brett instrument för att kunna sammanställa resultatet av 

jämförelsen på ett så korrekt sätt som möjligt. Det är detta som begreppet yrkesinriktad 

självförmåga och mätinstrumentet Short version of Occupational Self-Efficacy Scale 

behandlar; en domänspecifik bedömning av kompetensen som en person upplever gällande 

sin förmåga att framgångsrikt kunna utföra de uppgifter som tillhör ens arbetsbeskrivning 

(Rigotti m. fl., 2008).  
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4. Metod 

I det här avsnittet presenteras studiens alla metodologiska tillvägagångssätt, studiens 

begränsningar samt diskussioner om valda metoder. 

4.1. Design 

Denna studie har genomförts utifrån en kvantitativ ansats i form av en utvärdering som både 

är beskrivande och förklarande. Studien har undersökt i vilken utsträckning Rädda Barnens 

utbildning genererat kunskaper som stärkt skolpersonalen i sitt arbete där de bl. a. bemöter 

våldsutsatta barn. Studien har undersökt en grupp vid ett tillfälle vilket gör studien till en 

tvärsnittsdesign. Bryman (2011) beskriver tvärsnittsdesign som en studie där antingen 

kvantitativ eller kvalitativ information samlas in vid ett tillfälle. Informationen måste 

innehålla minst två variabler som kan tänkas uppvisa ett samband. Variablerna i den 

insamlade empirin har sedan analyserats för att kunna upptäcka mönster samt olika samband 

(jfr. Bryman, 2011). 

4.2. Utvärdering 

Sandberg och Faugert (2016) menar att för att en utvärdering bör kunna vara möjlig att 

genomföra måste någon annan aktivitet redan existera, därav kan begreppet utvärdering 

definieras som en efterhandsbedömning av något. Det här sättet att se på utvärdering är det 

mest förekommande och det kan även benämnas som ex-post. Den aktuella studien kan därför 

sägas vara just en efterhandsbedömning av Rädda Barnens utbildning “Det handlar om 

trygghet” då studien ämnade att utvärdera om utbildningen har genererat upplevd förändring 

hos skolpersonalen eller inte, samt hur utbildningens upplägg har upplevts. 

En typ av utvärdering som Sandberg och Faugert (2016) beskriver benämns formativ 

utvärdering. Med det menas att man utvärderar med syfte att förbättra eller stärka det objekt 

som är utvärderingens fokus. I en formativ utvärdering analyseras objektet med hänsyn till 

olika faktorer, till exempel processer, och det är vanligt att man inom formativa utvärderingar 

antar ett lärande- och utvecklingsperspektiv. En annan typ av utvärdering kallas summativ 

utvärdering. Med det menas att man vill bedöma och värdera en verksamhet eller en 

intervention för att ge underlag för kommande beslut om t.ex. framtida neddragningar eller 

satsningar. Sandberg och Faugert (2016) beskriver att det i praktiken är vanligt att man 

använder sig av en kombination av båda typerna av utvärderingar för att både kunna bedöma 

en viss aktivitet men också presentera eventuella resultat inför framtiden. Det är med detta 
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kombinerade synsätt den aktuella studien tar avstamp. Författarna i studien söker svar på hur 

utbildningen har upplevts av de som deltagit och genom svaren hoppas studieförfattarna 

kunna presentera resultat som kan komma att ligga till grund för hur Rädda Barnen väljer att 

vidareutveckla sin utbildning.  

4.3. Datainsamlingsmetod  

Studiens datainsamling har genomförts genom enkäter (se Bilaga 3). Fördelar med att 

genomföra en enkätstudie är att det möjliggör en till antalet större respondentgrupp till lägre 

kostnad och tidsåtgång, samtidigt som enkäter inte medför en intervjuareffekt. Ytterligare en 

fördel med enkäter är att det inte medför någon variation i frågeformuleringar eller betoningar 

som skulle kunna uppstå om olika intervjuare genomför intervjuer separat. Samtidigt kan 

enkäter besvaras när respondenten själv upplever att den har tid och möjlighet att besvara den 

(Bryman, 2011). 

Det finns även nackdelar med enkäter. Vid en enkätstudie kan respondenter generellt 

sett inte få hjälp med hur enkäten ska besvaras om de upplever den som otydlig. Vidare så ges 

inte respondenten möjlighet att fördjupa sina svar, inte heller forskaren ges möjligheten att 

ställa följdfrågor. Den största begränsningen med enkätstudier är att de oftast har en betydligt 

lägre svarsfrekvens än intervjuer, samt att det är svårt att veta om alla respondenter besvarat 

enkäten eller om en respondent fyllt i flera själv (Bryman, 2011). 

För att minimera risken för bortfall har studieförfattarna under framställningen av 

enkäten varit uppmärksamma på hur enkäten kan upplevas av respondenterna. 

Studieförfattarna har haft en strävan efter att hålla påståendena så korta som möjligt och 

arbetat för att skapa lättförståeliga meningsbyggnader och i varje del av enkäten står det tydlig 

information om hur påståenden ska besvaras (jfr. Bryman, 2011). Enkäten och 

informationsbrevet som finns tillgängliga i bilaga 2 och 3 har medvetet skrivits på ett sätt så 

de ska upplevas som luftiga och inte alltför täta (jfr. Bryman, 2011). Svarsalternativen är 

skapade utifrån typen liktertskala med 10 påståenden för att mäta skolpersonalens upplevelser 

om sin kompetens (jfr. Bryman, 2011) samt deras upplevelser av Rädda Barnens utbildning. 

De tio påståendena har testats både mot ett antal personer med likartad utbildningsnivå som 

respondenterna samt mot ett antal personer med varierande utbildningsnivåer och 

professioner. Enkätens första tio påståenden utgick från en 1–7-skala medan enkätens sista del 

utgick från en 1–5-skala. Enkätens sista del består av sex påståenden enligt Short Version of 
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Occupational Self-Efficay Scale för att mäta skolpersonalens upplevelser av sin egen förmåga 

att klara sina arbetsuppgifter (jfr. Rigotti m. fl., 2008). Resultaten av dessa sex påståenden i 

den aktuella studien har analyserats mot andra studiers data där samma skala har använts.  

4.4. Beskrivning av enkäten 

Enkäten utformades i fyra delar samt en initial del där bakgrundsinformation om 

respondenterna samlades in. Del 1 efterfrågade skolpersonalens upplevelser av sin kompetens 

innan de deltog i utbildningen ”Det handlar om trygghet”. Denna del innehöll tre påståenden 

för respondenterna att ta ställning till. Del 2 efterfrågade skolpersonalens upplevelser av sin 

kompetens efter utbildningen med fem påståenden. Del 3 efterfrågade hur skolpersonalen 

upplevt utbildningens upplägg och denna del innehöll ett påstående samt en fråga med flera 

svarsalternativ. I enkätens sista del användes mätinstrumentet Short Version of Occupational 

Self-Efficacy Scale för att undersöka skolpersonalens upplevda yrkesinriktade självförmåga 

(jfr. Rigotti m. fl., 2008). Instrumentet innehåller sex påståenden för respondenterna att ta 

ställning till. Enkäten finns tillgänglig i sin helhet i bilaga 3. 

4.5. Population och bortfall 

Studien inriktades enbart mot de som genomgått utbildningen. Utbildningsnivåerna inom 

studiens population skiljde sig åt och innefattar olika yrkesgrupper inom grundskolan såsom 

lärare, fritidspedagoger, kuratorer och skolsköterskor. Totalt blev 82 personer tillfrågade 

genom informationsbrev att besvara enkäten. Författarna till studien hade en förhoppning om 

att svarsfrekvensen skulle öka i och med att studien använde fysiska enkäter istället för 

elektroniska. Detta kan ha varit en felbedömning från studieförfattarnas sida då 

svarsfrekvensen för aktuell studie är 43.9 % vilket är ett lågt värde. Enligt Bryman (2011) 

kategoriseras svarsfrekvenser under 50 % som oacceptabelt då ett sådant stort bortfall ökar 

risken för felaktigheter och skeva resultat. Svarsfrekvens och bortfall är dock av störst 

betydelse i studier där man önskar få en högre grad av representativitet i urvalet av en 

population, där respondenterna valts slumpmässigt (Bryman, 2011). I den aktuella studien har 

det inte varit huvudfokus att få fram ett representativt urval, utan huvudfokuset har varit att 

undersöka en specifik grupp utifrån dessa respondenters upplevelser. Bryman (2011) hävdar 

att så länge man tar hänsyn till och inser de konsekvenser och tänkbara begränsningar som en 

låg svarsfrekvens medför så är bortfallet av mindre vikt. 
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 4.6. Databearbetning och analys 

Studien är uppdelad i två olika huvuddelar, dels en utvärdering av utbildningen ”Det handlar 

om trygghet” å Rädda Barnens vägnar, samt en del som undersöker respondenternas upplevda 

yrkesinriktade självförmåga. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) är ett erkänt 

och det mest förekommande statistikprogram som används inom kvantitativa studier 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). All data i aktuell studie matades in i SPSS version 

26 och bearbetades där. Samtliga påståenden analyserades utifrån följande aspekter: antal 

svarande respektive antal som inte svarade, medelvärde, median, standardavvikelse samt 

lägsta och högsta svar per påstående. Ovanstående aspekter är vanligt förekommande att 

undersöka i beskrivande studier, som kan ha sitt fokus på att adressera specifika 

forskningsfrågor (jfr. Pallant, 2013). Djurfeldt m. fl. (2010) beskriver att deskriptiv statistik 

kan benämnas som beskrivande statistik, och för att man ska kunna förklara sociala fenomen 

etc. behöver man först kunna beskriva dem. För att kunna beskriva statistik räcker det att man 

tittar på en variabel åt gången, vilket kallas att man gör en univariat analys, där man studerar 

variablernas fördelning, spridning och centraltendens. 

Ett annat tillvägagångssätt för att analysera data är att ta hjälp av metoden bivariat 

analys. Det går ut på två variabler i taget analyseras mot varandra för att undersöka om det 

finns något samband dem emellan, d.v.s. man söker efter mönster som visar att variationen i 

den ena variabeln sammanfaller med variationen i den andra variabeln (Bryman, 2011). Det är 

dock viktigt att tillägga att ett funnet samband mellan två variabler inte är detsamma som 

orsak och verkan och i studier av tvärsnittsdesign som den aktuella studien går det endast att 

undersöka relationer mellan olika variabler och det går inte principiellt att fastställa kausala 

samband (jfr. Bryman, 2011). 

Analysprocessen i aktuell studie har genomförts både med hjälp av univariat och 

bivariat analys. Det förstnämnda tillvägagångssättet användes för att kunna presentera 

resultatet från enkätens tredje del. Studien undersökte även skolpersonalens upplevda 

yrkesinriktade självförmåga (enkätens fjärde del) med hjälp av univariat analys för att kunna 

jämföra det med tidigare forskning. Gällande enkätens första och andra del användes bivariat 

analys genom att göra parade t-test (jfr. Pallant, 2013) för att finna eventuella skillnader i 

respondenternas svar. Det studien ville finna svar på genom den bivariata analysen var 

huruvida utbildningen “Det handlar om trygghet” kunde påvisa någon mätbar förändring hos 

skolpersonalen. 
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4.7. Analysprocess 

Resultaten från enkätfrågorna 1, 2 och 3 som efterfrågade upplevd kunskap etc. innan Rädda 

Barnens utbildning jämfördes mot resultaten från frågorna 4, 5 och 8 som berörde den 

upplevda kunskapsnivån etc. efter utbildningen (se Bilaga 3). Verktyget som användes var 

parat t-test för att undersöka utbildningens effektstorlek. Pallant (2013) beskriver parat t-test 

som ett sätt att analysera upprepade mätningar vilket betyder att data samlats in vid två olika 

tillfällen, innan och efter en intervention, och sedan analyseras resultaten med syftet att se om 

det förekommer en statistiskt signifikant skillnad mellan resultaten. I den aktuella studien 

samlades all data in vid ett tillfälle, där respondenterna ombads uppskatta bl.a. sin kompetens 

innan och efter utbildningen. Pallant (2013) redogör för hur effektstorlek eta-square ska 

tolkas: .01= liten effekt, .06= måttlig effekt och .14= stor effekt. Resultaten från enkäten 

presenteras i deskriptiv statistik som redogör för antalet respondenter per fråga, vilket 

medelvärde, median och standardavvikelse varje fråga har samt det lägsta och högsta svaret 

som markerats i skalorna. Vidare skapades tabeller som ger en översikt över studiens 

fullständiga resultat.  

4.8. Yrkesinriktad självförmåga 

Resultaten från Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale analyserades både mot 

tidigare forskning och utifrån den valda teoretiska ramen. Studieförfattarna genomförde ett 

Cronbachs alfa-test för att testa skalans interna reliabilitet, enligt Bryman (2011) brukar 

generellt ett resultat på minst 0.8 räknas som en acceptabel nivå av intern reliabilitet. 

Resultatet i aktuell studie på Cronbachs alfa är 0.84. 

Resultaten har analyserats genom att addera alla värdena från de sex påståenden i skalan 

och därigenom har studien erhållit ett totalt medelvärde och en median bland alla 

respondenter (jfr. Schelvis m. fl., 2017). Resultaten har även granskats utifrån samtliga 

påståendes egna totala medelvärde och standardavvikelse (jfr. Loeb, m. fl. 2016).  

4.9. Reliabilitet och validitet 

För att säkerhetsställa validiteten i studien har författarna utöver att ha testat de egna 

framtagna påståendena mot personer av likartad utbildningsnivå som tilltänkta respondenter, 

även inkluderat ett sedan tidigare framtaget och väl beprövat mätinstrument för att mäta 

yrkesinriktad självförmåga. Ejvegård (2003) beskriver att om forskaren själv skapar ett 

mätinstrument är risken påtaglig att validiteten hos instrumentet är låg. På grund av detta 
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valde aktuell studies författare att även inkludera ett sedan tidigare beprövat mätinstrument 

som ökar validiteten i studien. Vidare beskriver Ejvegård (2003) att validitet syftar till att 

undersöka om resultaten av det insamlade materialet svarar mot frågeställningarna. 

Påståendena i enkäten har testats mot en grupp med likartade utbildningsnivåer som 

respondenterna, även studieförfattarnas kontaktperson på Rädda Barnen har fått ta del av och 

lämna synpunkter gällande enkäten. Detta i hopp om att öka enkätens validitet (jfr. Bryman, 

2011). Denna studie försöker inte generalisera resultat utan endast presentera resultaten såsom 

utfallet blev enligt enkäterna. Ytterligare en faktor som påverkar studiens interna validitet är 

valet av design. Eftersom studien har valts att genomföras enligt tvärsnittsdesign och därmed 

endast genomfört undersökningen vid ett tillfälle (jfr. Bryman, 2011) kan studien principiellt 

endast påvisa samband mellan olika variabler men inte fastställa vad sambandet kan bero på.  

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och om studiens resultat skulle bli 

detsamma om någon annan genomförde den vid ett annat tillfälle. Reliabilitet syftar till att 

påvisa om slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter kan ha påverkat resultatet (Bryman, 

2011). För att undersöka den interna reliabiliteten genomfördes ett test för att räkna ut 

Cronbachs alpha, vilket är ett erkänt mått för att mäta intern reliabilitet (jfr. Bryman, 2011). 

Vidare beskriver Bryman (2011) fördelar med att använda sig av standardiserade frågor då det 

stärker reliabiliteten i en studie. Detta eftersom alla respondenter får frågan till sig på samma 

sätt jämfört mot en intervjuare. 

4.10. Studiens avgränsningar 

Studiens författare har valt att undersöka huruvida en utbildning inneburit någon positiv 

förändring hos skolpersonal som tagit del av utbildningen. En avgränsning som gjorts är att 

enbart undersöka eventuella förändringar hos de som deltagit i studien och studien har inte 

använt någon kontrollgrupp för att testa utbildningens eventuella effekter på det sättet. En 

ytterligare avgränsning som gjorts är att studien enbart undersökt eventuella förändringar hos 

professionella inom skolan, studien har inte undersökt om eventuella förändringar genom 

utbildningen upplevts av elever eller externa samverkansaktörer såsom socialtjänsten etc.   

4.11. Metoddiskussion 

Den främsta orsaken till att enkäter valdes som datainsamlingsmetod grundar sig i att 

studieförfattarna önskade att genomföra en totalundersökning på alla som genomgått 

utbildningen ”Det handlar om trygghet”. Studien hade kunnat genomföras med strukturerade 
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intervjuer (jfr. Bryman, 2011) och därigenom hade författarna kunnat vara säkrare på att alla 

respondenter verkligen förstod frågan innan de besvarade den. Bryman (2011) beskriver att 

enkäter är enklare och mer tidseffektivt att administrera än intervjuer och detta tillsammans 

med studiens tidsbegränsning och storlek på den valda populationen låg till grund för att 

enkäter valdes som datainsamlingsmetod. 

För att mäta utbildningens eventuella effekter i praktiken hade det varit nödvändigt att 

intervjua elever som träffat lärare som gått utbildningen, alternativt även låtit ovannämnda 

elever besvara en enkät. På grund av etiska aspekter har studien dessvärre inte haft möjlighet 

att låta elever delta i studien då berörda elever är minderåriga och därför har det inte varit 

lämpligt för dem att delta. Två förklaringar till det är att studieförfattarna, inom studiens 

begränsade tidsåtgång inte har ansett sig ha tid att låta studien genomgå en extern etisk 

prövning. Dessutom har studiens syfte varit att beröra hur lärare och övrig skolpersonal 

upplevt utbildningen, men studieförfattarna ser det som en intressant fråga för framtiden att 

även undersöka huruvida elever märker av skillnader hos den personal de kommer i kontakt 

med som har genomgått utbildningen. Ytterligare ett tillvägagångssätt som troligtvis hade 

mätt utbildningens eventuella nytta hade varit att låta alla som genomförde utbildning svara 

på enkäten och låta en lika stor kontrollgrupp som inte genomfört utbildningen svara. Detta 

för att sedan jämföra svar och därigenom utläsa interventionens effekter (jfr. Bryman, 2011). 

En av de stora fördelarna med elektroniska enkäter är att det är enklare att skicka 

påminnelser till respondenter (jfr. Bryman, 2011), vilket studieförfattarna i efterhand önskade 

sig ha kunnat göra. Studieförfattarna fick istället förlita sig på kontaktpersonerna på skolorna 

och att de på uppmaning av studieförfattarna påminde respondenterna att besvara studiens 

enkät. En begränsning i studien är att det skapats en fysisk enkät och att tiden respondenterna 

hade enkäten hos sig var ungefär tio dagar, vilket skulle kunna upplevas som en kort period. 

Genom att enkäterna delades ut till kontaktpersoner på tre skolor hade studiens författare 

ingen möjlighet att påminna varje enskild respondent om att besvara enkäten. Däremot 

skickade studieförfattarna ut påminnelser till kontaktpersonerna på respektive skolor vid två 

tillfällen för att de i sin tur skulle påminna berörd skolpersonal att besvara studiens enkät. Att 

inte ha haft någon möjlighet att skicka påminnelse till varje enskild respondent kan dock ha 

påverkat svarsfrekvensen i negativ bemärkelse. 
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Under studiens gång har det framkommit att i tidigare forskning där Short Version of 

Occupational Self-Efficacy Scale har använts som mätinstrument har man genomfört två, eller 

fler mätningar. Dessa har genomförts före en intervention och en eller flera mätningar efter 

interventionen (jfr. Loeb m. fl., 2016; Schelvis m. fl., 2017). Eftersom studieförfattarna inte 

genomfört någon mätning innan interventionen (jfr. Pallant, 2011) så kan studien endast 

förlita sig på respondenternas minne av deras upplevda förhållanden innan utbildningen “Det 

handlar om trygghet”. Genom logik vill studiens författare ändå argumentera för att aktuell 

studie kan påvisa viss kausalitet på grund av att enkäten efterfrågar respondenternas 

upplevelser innan och efter utbildningen. Studiens författare vill även lyfta att flera 

respondenter skrev egna reflektioner i marginalen på enkäten angående deras upplevelser av 

sin kunskap och om utbildningen. Detta anser studieförfattarna tyder på att respondenterna 

har reflekterat och tänkt efter noga när de besvarat enkäten vilket styrker studiens reliabilitet. 

Det faktum att en del av studiens respondenter har gjort egna anteckningar i marginalerna kan 

tyda på att en eller flera frågor med öppna svarsalternativ hade varit att föredra. Detta är något 

som studieförfattarna inte tog i beaktande innan datainsamlingen skedde men som eventuellt 

hade inneburit mer innehållsrika resultat att diskutera. 
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5. Etiska överväganden  

Studiens författare anser att studien inte behövde granskas av Högskolan Dalarnas 

etikkommitté, primärt eftersom respondentgruppen studien ämnat att undersöka tillfrågades 

inom sin profession. Den enda punkten från egengranskingen (se Bilaga 1) som möjligen 

skulle kunna ha besvarats med ”tveksamt” var ”Kan undersökningen påverka 

forskningspersonen psykiskt eller fysiskt?”. En risk med studien är att författarna inte till fullo 

kan garantera att deltagarna ej kommer att påverkas negativt genom sin medverkan. Efter 

konsultation och överläggning med handledande, samt flertalet programlektorer kom studiens 

författare fram till att inga ytterligare etiska granskningar ansågs nödvändiga för att kunna 

genomföra studien. Detta med tanke på att studien erbjuder en hög grad av frivillighet, 

konfidentialitet, att frågorna genom aktiva val formulerats på ett övergripande sätt samt att 

deltagarna ombads att besvara enkäten i sin profession. 

Ytterligare ett beslut som togs med hänvisning till etiska överväganden är att enkäten 

inte innehåller frågor som berör respondenternas eventuella tidigare erfarenheter av våld, 

oavsett om det inträffat i privatlivet eller i den professionella rollen. Författarnas förförståelse 

kring den typen av frågor är att dessa kan riva upp psykiska sår och därför ansågs risken vara 

för stor för att kunna ha med sådana frågor i enkäten. Studiens datainsamlingsmetod 

möjliggjorde ett stort mått av frivillighet samt konfidentialitet (jfr. Bryman, 2011) i och med 

att författarna inte var på plats när deltagarna besvarade enkäten. Vidare efterfrågade inte 

studien information om deltagarnas personuppgifter (jfr. Lag 2018:218 med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, SFS 2018:218) såsom namn, personnummer 

etc. Författarna har därmed kommit fram till att det inte var nödvändigt att uttryckligen 

efterfråga deltagarnas samtycke enligt rådande bestämmelser angående hantering av 

personuppgifter. Författarna anser att en besvarad enkät kan likställas med ett givet samtycke 

till deltagande i studien. 

Vetenskapsrådet (2002; jfr. Bryman, 2011) redogör för fyra etiska principer som måste 

följas inom svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar informationskravet som att 

forskaren ska informera uppgiftslämnare om rollen de fyller i studien och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. Vidare ska uppgiftslämnare informeras om att deltagande sker 

frivilligt och medverkan kan närhelst avbrytas om så önskas. Informationen ska även 

innehålla alla inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 
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uppgiftslämnarens deltagande. Samtyckeskravet ålägger forskaren att inhämta samtycke från, 

samt att informera uppgiftslämnare om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan 

avslutas närhelst så önskas (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidelitetskravet ålägger forskaren att 

agera med tystnadsplikt om etiskt känsliga frågor samt att uppgifter i det insamlade materialet 

som kan leda till en identifiering av uppgiftslämnaren ska avrapporteras. Nyttjandekravet 

innebär att insamlad data inte får användas till kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga 

studier. Vidare begränsar nyttjandekravet det insamlade materialet till att materialet inte får 

användas som underlag för beslut eller åtgärder, exempelvis vård eller tvångsvård, för 

uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det ligger i en enkätstudies karaktär att vara konfidentiell samt att ge respondenten en 

stor grad av frivillighet gällande deltagande samt i vilken utsträckning man vill dela med sig 

av personuppgifter (Bryman, 2011). I det bifogade informationsbrevet som medföljde alla 

enkäter framgick en utförlig redogörelse för studiens syften samt vilka kunskapsområden 

studien berör, beräknad tidsåtgång samt att det var frivilligt att svara på enkäten. Det anser 

studieförfattarna svarar mot informations- och samtyckeskravens regler. Vidare redogör 

informationsbrevet för hur informationen som samlats in kommer behandlas konfidentiellt 

och hur informationen kommer användas, vilket relaterar till Vetenskapsrådets (2002) krav 

om konfidentialitet och nyttjande.  
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6. Resultat 

Resultaten presenteras nedan i två delar. Den första delen består av deskriptiva data genom en 

sammanställning av enkätens resultat. Den andra delen består av en presentation av de 

statistiska samband som resultaten påvisar. Dessa samband har funnits genom att jämföra 

respondenters upplevelser av bland annat sin kunskap och trygghet att samtala om våld innan 

respektive efter utbildningen ”Det handlar om trygghet”. I aktuell studie lämnades totalt (n) 

82 enkäter ut till tre skolor i Gävleborgs län och av dessa besvarades n=36 st. vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 43.9 % (bortfall: 56.1 %). 

6.1. Resultatpresentation av insamlade data 

Tabell 1. Deskriptiv data av populationen, n=36. 

Yrke n % Kumulativ % Medelvärde Median 

Lärare 30 83.3 83.3   

Skolsköterska 2 5.6 88.9   

Kurator 1 2.8 91.7   

Fritidspedagog 1 2.8 94.5   

Annat 2 5.6 100   

n  36     

Yrkeserfarenhet    
  

0–5 år 13 36.1 36.1   

6–10 år 7 19.5 55.6   

11–15 3 8.3 63.9   

16–40 13 36.1 100   

n  36   13.3 år 9.5 år 

 

 

I tabell 1 presenteras respondenternas profession samt hur fördelningen av yrkeserfarenhet 

inom populationen. Fördelningen på respondenternas yrkeserfarenhet visar att det är lika stor 

del 36 % (13 personer) som arbetat 0–5 år som har arbetet 16–40 i sin profession, vilket 

genererar ett medelvärde på 13.3 år. 
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Tabell 2. Resultatpresentation av deskriptiv statistik från samtliga påståenden i enkäten enligt 

totalt antal respondenter per påstående, samt medelvärde, median, standardavvikelse, lägsta 

svar och högsta svar.  

Item  n Medelvärd

e  

Median  Std.avvikels

e 

Min Max  

1. Tillräcklig 

kunskap att 

uppmärksamma 

tecken 

36 4.28 5 1.49 2 7 

2. Trygg att samtala 

om våld 

36 4.25 4 1.54 2 7 

3. Säker på att 

orosanmäla 

36 4.72 5 1.72 1 7 

4. Högre grad av 

kunskap att 

uppmärksamma 

tecken 

36 5.21 5 1.15 2 7 

5. Stärkt förmåga att 

bemöta elever 

34 5.18 5 1.11 2 7 

6. Stärkt tro att 

agera vid misstanke  

34 5,59 6 1.35 1 7 

7. Övergripande 

kompetens att 

bemöta 

34 5.26 6 1.40 2 7 

8. Säker på när 

orosanmäla efter 

utbildningen 

34 5.29 6 1.49 1 7 

9. Kollegial styrka 35 5.26 5 1.22 2 7 

Short version of 

occupational self-

efficacy scale 

  
 

 
  

Behålla lugnet vid 

svårigheter 

33 4.36 4 0.65 3 5 

Lösningsfokuserat  33 4.18 4 0.73 2 5 

Förmåga att oftast 

hantera vad som än 

händer 

33 4.18 4 0.73 2 5 

Tidigare 

erfarenheter väl 

förberedd 

33 4.12 4 0.82 2 5 

Klarar egna mål 33 4.27 4 0.57 3 5 

Förberedd på krav i 

yrket 

33 4.18 4 0.68 2 5 

 

Resultaten på items 1 till 3 (tabell 2, n=36) visar hur skolpersonalen upplevde sin kompetens 

och trygghet innan utbildningen ”Det handlar om trygghet” gällande situationer som berör 

våld mot barn. Av resultaten går att utläsa att medelvärdena av ovannämnda tre items 

varierade mellan 4.25 och 4.72 och medianvärdena varierade mellan 4 och 5 på den 7-gradiga 

skalan. Standardavvikelsen för items 1 till 3 varierade mellan 1.49 och 1.72. Alla resultat på 
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items 4 till 8 (tabell 2, n=34) visar att majoriteten av respondenterna upplever sig mer 

kompetenta och stärkta i sin tro på sin egen förmåga efter utbildningen. Medelvärdet på items 

4 till 8 varierar mellan 5.18 och 5.59 med en standardavvikelse som varierar mellan 1.11 och 

1.49. Item 6, 7 och 8 har ett medianvärde på 6, vilket är högre än medelvärdet, det indikerar 

att fler respondenter uppskattar sin förmåga till mer än vad medelvärdet visar. Studiens 

författare kunde utläsa att gruppen med en yrkeserfarenhet mellan 11–40 år inom 

skolväsendet generellt skattade sig något högre, både innan genomförd utbildning respektive 

efter, än de med kortare yrkeserfarenhet. Det var 16 respondenter med 11–40 års 

yrkeserfarenhet och deras totala medelvärde på item 1 till 8 är 5.11. Det var 18 respondenter 

med yrkeserfarenhet mellan 1–10 år inom skolan och deras totala medelvärde på item 1 till 8 

är 5.0. Två respondenter svarade på ett felaktigt sätt i denna del av enkäten och är därför inte 

medräknade i statistik gällande jämförelsen av yrkeserfarenhet och medelvärdet av 

självskattningen. Analysen av item 9 (tabell 2, n=35), som efterfrågar om skolpersonal känner 

sig stärkt av att majoriteten av all personal genomfört samma utbildning visar följande 

resultat: medelvärde 5.26 med en standardavvikelse på 1.2.  

Resultatet från Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale visar i en 

sammanräkning av alla poäng med ett medelvärde på 25.3 och en median på 25 med en 

standardavvikelse på 3.1. Detta indikerar en relativ stor spridning i respondenternas upplevda 

yrkesinriktade självförmåga. Den lägsta totala poängen var 15 respektive den högsta på 30. 

När det sammanräknade medelvärdet för varje item analyseras genererar det ett medelvärde 

på 4.21 med en standardavvikelse 0.70. 

Tabell 3. Resultatpresentation av skolpersonalens upplevelser av vilket moment som ansågs 

mest, respektive minst givande i utbildningen (n=30). 

Delmoment i utbildningen  Minst 

givande  

Mest 

givande  

 

Basutbildning om våld 7 7  

Workshop med rollspel 4 4  

Egna studier – kortfilmer samt frågor  14 1  

Möte mellan skola och socialtjänst  3 15  

Delta i klassrum vid information till elever  1 4  

n    30 

 

Av tabell 3 går att utläsa att skolpersonalens upplevelse av de olika delmomenten är att 

mötena mellan skola och socialtjänst ansågs som det mest givande momentet (n=15). 

Momentet där skolpersonalen på egen hand skulle titta på kortfilmerna ”Traumamedveten 
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omsorg” samt ”Barn, trauma och hjärnan” och sedan besvara ett frågeformulär i grupp ansågs 

som det minst givande momentet (n=14). Antalet personer som angett både vad de ansåg varit 

minst givande och vad de ansåg varit mest givande är n=30. Ett faktum som är betydande att 

nämna är att inte alla respondenter tog del av alla moment, exempelvis så deltog endast ett 

fåtal av respondenterna i momentet ”delta i klassrum vid information till elever”. Utav dem 

som deltog i det momentet ansåg en majoritet (80 %) att detta moment varit det mest givande. 

6.2. Presentation av statistiska samband 

Tabell 4. Resultat från parade t-tester, n=33. 

Parade t-test  Medelvärde  Std.avvikelse t Eta-square p 

Item 1–4 1.02 1.48 4.03 0.33 0.036 

Item 2–5 1.02 1.47 4.09 0.34 0.019 

Item 3–8 0.64 1.67 2.34 0.14 0.002 

 

Den första jämförelsen i parat t-test, item 1 och 4, efterfrågar skolpersonalens kunskap om att 

se och uppmärksamma tecken som kan tyda på att barn är våldsutsatta. Resultatet visar en 

statistisk signifikant förbättring av upplevd kunskap gällande att se och uppmärksamma 

tecken som kan tyda på att barn är våldsutsatta efter utbildningen med en effektstorlek på 

0.33, vilket klassificeras som stor effekt (jfr. Pallant, 2013).  

Den andra jämförelsen i parat t-test, item 2 och 5, efterfrågar skolpersonalens känsla av 

trygghet att samtala om och bemöta barn som uppvisar tecken på att vara utsatta för våld. 

Resultatet visar en statistisk signifikant förbättring av stärkt känsla av trygghet att samtala och 

bemöta elever som uppvisar tecken på att vara våldsutsatta med en effektstorlek på 0.34, 

vilket klassificeras som stor effekt (jfr. Pallant, 2013).  

Den tredje jämförelsen i parat t-test, item 3 och 8, efterfrågar skolpersonalens känsla av 

säkerhet av att genomföra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn är 

utsatt för våld. Resultatet visar en statistisk signifikant förbättring av stärkt känsla av säkerhet 

av att genomföra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn är utsatt för 

våld. Resultatet visar en effektstorlek på 0.14 vilket är lägsta gränsen för att klassificeras som 

stor effekt (jfr. Pallant, 2013). 
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7. Diskussion  

Nedan inleds avsnittet med en kort sammanfattning av resultaten som det empiriska materialet 

har genererat. Sedan kommer resultaten att diskuteras utifrån tidigare forskning gällande våld 

mot barn ur olika perspektiv, den valda teoretiska ramen, samt tidigare forskning där Short 

Version of Occupational Self-Efficacy Scale har använts som mätinstrument. 

Studiens syften var att utvärdera Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om trygghet” 

för att undersöka om utbildningen stärkt skolpersonalen gällande trygghet och kompetens att 

uppmärksamma och våga prata med elever om våldsutsatthet i hemmet, samt om utbildningen 

har förändrat skolpersonalens förståelse gällande när en orosanmälan till socialtjänsten bör 

ske. Studiens syfte var även att undersöka hur skolpersonalen upplever sin yrkesinriktade 

självförmåga. 

Studiens resultat visar att utbildningen “Det handlar om trygghet” kan ha haft en 

upplevd positiv förändring hos skolpersonalen som deltagit. Som det har skrivits om i tidigare 

avsnitt (se 4.6. Databearbetning och analys) kan studiens tvärsnittsdesign dock innebära en 

begränsning gällande att påvisa kausala samband. Det innebär för aktuell studie att den kan 

påvisa samband men inte till 100 % hävda ett orsak-verkan-förhållande (jfr. Bryman, 2011) 

mellan skolpersonalens upplevelser och utbildningen. Utifrån metoddiskussionens 

argumentation gällande studiens reliabilitet argumenteras ändå för att resultaten kan påvisa 

viss grad av kausalitet. De positiva förändringarna påvisar förbättrade upplevelser av både 

teoretisk kunskap och förståelse samt ökad trygghet att bemöta elever som misstänks vara 

våldsutsatta. Skolpersonalen upplever även en ökad trygghet gällande när en orosanmälan till 

socialtjänsten bör genomföras. Vad gäller skolpersonalens yrkesinriktade självförmåga 

angående att klara sina arbetsuppgifter var medelvärdet relativt högt: 4.21 på den 5-gradiga 

skalan. Det bör dock tilläggas att svaren har en låg grad av likformighet, det vill säga att 

flertalet respondenter har svarat lågt på skalorna och flertalet respondenter har svarat högt på 

skalorna, vilket har resulterat i presenterade medelvärde. 

7.1. Diskussion om resultatet i förhållande till tidigare forskning 

I studien påvisar resultatet av den andra jämförelsen, item 2 och 5, i det parade t-testet en 

statistisk signifikant förbättring efter utbildningen av skolpersonalens upplevelse av att 

bemöta och samtala med barn som uppvisar tecken på att vara utsatta för våld. Detta stämmer 

väl överens med Young m. fl. (2014) resultat där man kunde påvisa att skolpersonal som 
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genomgått utbildningen ”Helping Child Victims training” skattade sitt självförtroende 

gällande bemötande mot våldsutsatta barn betydligt högre än de som inte deltagit i 

utbildningen. Både den aktuella studien och studien genomförd av Young m. fl. (2014) visar 

alltså att det finns mycket att vinna genom att låta yrkesverksamma i skolan delta i 

utbildningar där man får praktisk kunskap i bemötande. Att resultatet påvisar en upplevd 

förbättring hos skolpersonalen att bemöta och samtala med barn om våld är positivt när det 

kopplas till Jernbros m. fl. (2017) resultat. Där framkom att vuxna som blivit utsatta för våld 

som barn önskat ett mer öppet samtalsklimat och att vuxna i skolan ser och lyssnar på barn, 

samt agerar för att barnen ska kunna tryggas på olika sätt, både genom bemötande och att 

orosanmäla. 

Resultatet visar att det moment i utbildningen som flest deltagare anser varit det mest 

givande är mötet mellan skola och socialtjänst. Det kan tolkas som att man från skolans håll 

upplever att man kommit socialtjänstens verksamhet närmare vad gäller förståelse för den 

andres uppdrag och hur man går tillväga när man behöver kontakta socialtjänsten med oro för 

en elev. Detta styrker aktuell studies relevans för socialt arbete då ett bättre samarbete och en 

god kommunikation mellan skola och socialtjänst kan betyda att fler våldsutsatta barn 

upptäcks och kan beredas adekvat hjälp. Detta är något som har hög relevans både för skolan 

och socialtjänst, men framför allt för alla barns skull. Liknande resultat presenterades av 

Young m. fl. (2014) som kunde påvisa att skolpersonal efter att ha genomgått en utbildning 

om våld var mer benägna att ta hjälp av utomstående aktörer än dem som inte gått samma 

utbildning. Att många respondenter i studien ansåg mötet med socialtjänsten som betydande 

kan också tolkas som att man till viss del överkommit språkliga barriärer som kan ha funnits 

och/eller att man efter utbildningen fått en bättre förståelse av vad våld är. Det kan jämföras 

med resultaten i Münger och Markströms (2019) studie där man fann att det förekommer 

oklarheter i skolans dubbla uppdrag: det pedagogiska och det psykosociala, samt oklarheter 

gällande våldets definitioner och tecken på våldsutsatthet. 

Münger och Markström (2019) presenterade olika strategier som skolpersonal använder 

sig av när de misstänker att en elev är våldsutsatt där endast två av fyra strategier handlade om 

att adressera våldet som sådant och vidta åtgärder såsom att stötta eleven och/eller kontakta 

socialtjänsten. Studieförfattarnas reflektioner är att dessa strategier kan överensstämma med 

skolväsendet generellt. Det kan påvisa behovet av att låta skolpersonal delta i utbildningar 

som både stärker den teoretiska kunskapen och förståelsen gällande våld men även 
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presenterar praktiska tillvägagångssätt för personalen. Detta påvisar även resultatet av den 

tredje jämförelsen i det parade t-testet, item 3 och 8, genom att skolpersonalens upplevda 

känsla av säkerhet när en orosanmälan till socialtjänsten ska genomföras har förbättrats 

signifikant efter Rädda Barnens utbildning “Det handlar om trygghet”. 

Resultatet för den första jämförelsen i det parade t-testet, item 1 och 4, i aktuell studie 

redovisar en statistisk signifikant förbättring av skolpersonalens teoretiska kunskap av att 

identifiera tecken som indikerar att ett barn är utsatt för våld. Detta kan tala för att resultaten 

som presenterades i Vanderfaeillieas m. fl. (2018) studie angående att man ser olika typer av 

våld som olika allvarliga skulle kunna motverkas genom att skolpersonal rustas med mer 

kunskap om våldets funktioner. Att man istället för att lägga alltför mycket egna värderingar i 

sina observationer, agerar på det man ser och uppfattar genom att göra en orosanmälan samt 

att man vågar prata med barnet om det man oroar sig för. Detta oavsett vilken typ av oro man 

känner för barnet. Den ökade teoretiska kunskapen som tycks ha genererats av utbildningen 

“Det handlar om trygghet” skulle även kunna innebära att skolan kan anta en mer central roll i 

att informera om barns rättigheter och att skolpersonal kan vara trygga vuxna för barnen att 

lita på. Detta var något som respondenterna i Jernbros m. fl. (2017) studie såg som ett viktigt 

uppdrag för skolan.  

7.2. Diskussion om resultatet i förhållande till den teoretiska ramen 

Av resultaten från item 9 kan utläsas att majoriteten av respondenterna känner sig stärkta i sitt 

yrkesutövande tack vare att en majoritet av ens kollegor genomfört samma utbildning. Vikten 

av att ha kunniga kollegor är även något som Bandura (1997) beskriver, där han menar att den 

sociala faktorn är väsentlig genom stöd och uppmuntran från personer i ens omgivning för att 

klara uppgifter som kan tyckas vara svåra. Genom andras tro på ens kompetens vågar man i 

större utsträckningen genomföra uppgifter som upplevs som svåra eller man känner osäkerhet 

inför. Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om trygghet” gör det möjligt för skolpersonal 

att få stöd av och ge stöd till sina kollegor och verka uppmuntrande för kollegor som känner 

sig osäkra inför ett möte eller en situation. Bandura (1997) redogör för att en förebild på 

arbetsplatsen kan fungera som en modell för kollegor och dessa modeller kan fungera som ett 

effektivt verktyg genom att visa upp förmågor och arbetssätt. Det kan resultera i att andra 

kollegor anstränger sig mer för att uppnå samma resultat. 
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Utifrån resultatet kan utläsas att det finns respondenter på alla skolor som skattar sig själva 

högt i teoretisk kunskap om våld och tecken som barn kan uppvisa om de är utsatta för våld, 

hur man bäst bemöter och samtalar med och vilka åtgärder som ska tas om de misstänker att 

ett barn är våldsutsatt. Utifrån den informationen är det inte orimligt att anta att dessa 

personer som skattade sig högt kan fungera som en modell för sina kollegor och gå i bräschen 

för svåra beslut som behöver fattas samt samtal som ska genomföras. Vidare kan tänkas att 

utbildningen ”Det handlar om trygghet” som helhet kan fungera som modell för 

skolpersonalen att efterlikna i sin yrkesutövning eftersom en stor del av kollegiet genomfört 

utbildningen och fått den till sig på ett likvärdigt sätt. 

Som det beskrivits i tidigare avsnitt i denna studie innebär empowerment att man genom 

olika möjligheter och erfarenheter genomgår förändringar i sin personliga utveckling och att 

detta särskilt påverkar förmågan att fatta beslut för att nå uppsatta mål. Empowerment har 

också beskrivits som en process där man bland annat skapar strategier för att hantera och 

förändra sin omvärld (Sadan, 2004). Enkätens andra del i studien undersökte skolpersonalens 

upplevda förmågor efter utbildningen och resultaten visar att en majoritet av respondenterna 

upplever sig ha blivit stärkta av utbildningen inom samtliga aspekter som undersöktes. Med 

detta i åtanke kan det vara så att utbildningen “Det handlar om trygghet” har inneburit 

möjligheter och erfarenheter för skolpersonalen att utvecklas i sina förmågor att fatta beslut 

samt att man har fått träna upp olika strategier för att kunna hantera situationer som involverar 

ämnet våld mot barn. 

Respondenter med lång erfarenhet (11–40 år) av arbete inom grundskolan skattade sig 

högre avseende upplevd kompetens och trygghet både innan och efter utbildningen jämfört 

med respondenterna med kortare yrkeserfarenhet. Det skulle kunna förklaras med den modell 

som Bandura (1997) skapat till sin teori om upplevd självförmåga där samspelet mellan vad 

man tror om sin kapacitet, hur man faktiskt agerar och handlar och vad dessa handlingar får 

för resultat ständigt är närvarande. Utifrån det empiriska materialet och de mönster som kan 

utläsas framkommer att respondenter med lång yrkeserfarenhet inom skolan generellt sett har 

skattat sig högt i frågor gällande om utbildningen stärkt dem. Det skulle alltså kunna förklaras 

genom Banduras (1997) modell såsom att de har mött många hinder i sin karriär, övervunnit 

dessa vilket gjort att de även i fortsättningen kommer att lyckas med att lösa problem som 

uppstår i arbetet. I det sammanhanget skulle “Det handlar om trygghet” kunna ha fungerat 
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som en sorts bekräftelse på att de strategier som skolpersonalen redan använder, samt den 

kunskap de anser sig ha om våld mot barn är korrekta. 

Bandura (1997) menar att tron på den egna förmågan att klara av en uppgift stärks om 

man redan har erfarenheter av att ha lyckats med tidigare liknande uppgifter. Lyckade 

erfarenheter genererar en högre grad av tilltro på den egna förmågan att lyckas med framtida 

uppgifter och åtaganden. I utbildningen ”Det handlar om trygghet” fick alla deltagare genom 

rollspel med varandra testa att föra samtal som kan upplevas som svåra. Det kan tänkas att 

alla deltagarna därigenom erhöll en positiv bild av att föra ett känsligt samtal och bära med 

sig den erfarenheten till verkliga situationer som kan inträffa i mötet med elever.  

7.3. Diskussion om resultatet av Short Version of Occupational Self-

Efficacy Scale i förhållande till tidigare forskning 

För att få ut en så korrekt mätning och sammanställning som möjligt av Short Version of 

Occupational Self-Efficacy Scale bör mätningen ske vid minst två separata tillfällen, en 

mätning före en intervention respektive en, eller fler mätningar en tid efter interventionen (jfr. 

Loeb m. fl., 2016; Schelvis m. fl., 2017). I aktuell studie fanns inte möjlighet att göra någon 

mätning innan skolpersonalen deltog i utbildningen “Det handlar om trygghet”, därmed har 

studieförfattarna inte kunnat jämföra aktuellt resultat såsom Schelvis m. fl. (2017) och Loeb 

m. fl. (2016) har gjort i sina respektive studier. Därav fann studiens författare att det var av 

vikt att jämföra aktuell studies resultat med andra studiers resultat för att studera huruvida 

aktuell studies resultat kan sägas vara rimligt i sitt sammanhang eller inte. 

Som tidigare har presenterats i uppsatsens resultatavsnitt utifrån mätningen av Short 

Version of Occupational Self-Efficacy Scale är medelvärdet av den sammanräknade poängen 

25.3 med en median på 25 och en standardavvikelse på 3.1. Det resultatet kan jämföras med 

Schelvis m. fl. (2017) som hade ett medelvärde på 22.5 i sin första mätning efter 

interventionen, respektive 23.0 efter den andra mätningen. Mätningarna som Schelvis m. fl. 

(2017) genomförde har standardavvikelse på 3.0 respektive 3.4. Utifrån likheterna mellan 

aktuell studies resultat och Schelvis’ m. fl. (2017) resultat anser studieförfattarna att den 

aktuella studien har genererat resultat som kan antas vara rimliga i sin kontext.  

Resultaten från Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale i aktuell studie 

analyserades även genom att räkna ut medelvärdet för alla 6 items. Resultatet blev då 4.21 

med en standardavvikelse på 0.70. Det kan jämföras med Loeb m. fl. (2016) som erhöll 
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medelvärdet 5.27 i sin studie med en standardavvikelse på 0.87. Loeb m. fl. (2016) använde 

en 7-gradig skala i sitt genomförande av Short Version of Occupational Self-Efficacy Scale 

till skillnad från Schelvis m. fl. (2017) och aktuell studie som använde en 5-gradig skala i 

mätningarna. Den aktuella studien ligger närmare i resultat med Schelvis m. fl. (2017) än med 

Loeb m. fl. (2016). Det kan bero på att den sistnämnda studien använder en 7-gradig skala 

vilket ger respondenterna ett större ”spelrum” i sina svarsmöjligheter jämfört med en 5-gradig 

skala. Standardavvikelsen i aktuell studies mätning av Short Version of Occupational Self-

Efficacy Scale kan antas vara rimlig i förhållande till både Schelvis m. fl. (2017) och Loebs 

m. fl. (2016) studiers resultat. 

Medelvärdet av skolpersonalens yrkesinriktade självförmåga som aktuell studie 

genererade, 4.21, är relativt högt utifrån att det maximala värdet är 5.0. Om man då återgår till 

definitionen av yrkesinriktad självförmåga som är följande: ”… the competence that a person 

feels concerning the ability to successfully fulfill the tasks involved in his or her job.” (Rigotti 

m. fl., 2008, s. 239) kan det konstateras att respondenterna i den aktuella studien tycks 

uppleva en hög grad av tro på sin egen förmåga att klara uppgifter som de möts av i yrket. 
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8. Slutsatser 

Nedan redogörs för studieförfattarnas slutsatser gällande studiens resultat. Avslutningsvis 

lämnas förslag till vidare studier som i framtiden skulle vara intressanta att genomföra inom 

ämnet våld mot barn. 

8.1. Slutsatser utifrån studiens resultat 

Alla resultat av de parade t-testerna påvisade en signifikant ökning inom alla områden som 

studien undersökte. Detta visar att utbildningen ”Det handlar om trygghet” har inneburit 

positiva förändringar på skolpersonalens upplevda kompetens och trygghet att på olika sätt 

interagera med situationer som rör våld mot barn. Fortlöpande utbildning inom ämnet våld 

mot barn kommer antagligen alltid behövas och trots att den aktuella studiens resultat visar 

signifikant förbättring av skolpersonalens upplevelser av sin egen kompetens fanns det 

respondenter som skattade sig relativt lågt i flera av enkätens delar. 

Studiens resultat visar att delmomenten som skolpersonalen ansåg varit de mest givande 

i Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om trygghet” varit möten mellan skola och 

socialtjänst. Detta visar att skolpersonalen upplever att utbildningen ”Det handlar om 

trygghet” har utformats på ett sådant sätt så att förståelsen mellan skolan och socialtjänsten 

inte bara har förändrats utan även förbättrats gällande när en orosanmälan bör ske. 

Slutligen kan konstateras att skolpersonalen upplever en förhållandevis hög grad av 

trygghet i sin förmåga att kunna klara arbetsuppgifter som de möts av i sitt arbete. Detta 

kunde studiens undersökande del gällande skolpersonalens yrkesinriktade självförmåga 

påvisa. Förhoppningsvis sträcker sig skolpersonalens upplevda yrkesinriktade självförmåga så 

långt att när en elev misstänks vara våldsutsatt kommer skolan att agera på ett sådant sätt att 

eleven kan få det stöd och skydd hen har rätt till. 

8.2. Förslag till vidare studier 

Den aktuella studien hade flertalet begränsningar och under tiden arbetet pågick fann 

studieförfattarna flera aspekter som i framtiden skulle vara intressanta och givande att 

undersöka. Det skulle vara intressant att studera huruvida upplevd kompetens och trygghet 

hos olika yrkesgrupper eventuellt skiljer sig åt. Detta för att kunna anpassa utbildningar 

avseende våld mot barn för att stärka olika professioner i bland annat bemötande, beroende på 

vilket sätt kunskaperna hos respektive yrkesgrupp upplevs som bristande. Det skulle även 

vara intressant att låta skolpersonal värdera sin upplevda kompetens gällande frågor som rör 
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våld mot barn vid fler tillfällen än vad som var möjligt i aktuell studie. Förslagsvis vid ett 

tillfälle innan deltagande i utbildningen ”Det handlar om trygghet” och sedan vid minst ett 

uppföljande tillfälle för att kunna påvisa utbildningens eventuella effekter på ett mer 

tillförlitligt sätt än vad som varit möjligt i aktuell studie. 

För att kunna få svar på frågan om de vuxna på skolan faktiskt upplevs som mer trygga 

och förtroendeingivande för eleverna att anförtro sig till skulle det vara nödvändigt att i 

framtiden även involvera elever i studier som respondenter. Exempelvis skulle detta kunna 

genomföras genom att låta elever besvara enkäter eller medverka i intervjuer. Där skulle 

frågor kunna riktas till att handla om hur eleverna upplever sin hälsa och hur de upplever att 

samtala med skolpersonal om våld och eventuell våldsutsatthet. Att involvera barn som 

respondenter låg tyvärr utanför aktuell studies möjligheter men skulle kunna genomföras i 

framtiden under andra omständigheter än de denna studie haft att förhålla sig till. 

Avslutningsvis finner författarna till den aktuella studien att det vore intressant att i 

framtida studier undersöka hur samverkan mellan skolan och socialtjänst eventuellt har 

förändrats av att professionella deltagit i utbildningen ”Det handlar om trygghet”. Förslagsvis 

skulle inte bara professionella inom skolan få delta i utbildningen, utan även professionella 

inom socialtjänsten på samma orter där skolpersonal fått delta i ”Det handlar om trygghet”. 

Studiens författare är av uppfattningen att detta skulle kunna förstärka samverkan bland annat 

genom att få mer kunskap om den andra yrkesgruppens uppdrag och policys. Under arbetet 

med denna studie har författarna fått en förförståelse av att om professionella kan samlas runt 

gemensamma förståelser och språk kan det medföra förstärkta arbetssätt för att kunna hjälpa 

våldsutsatta barn.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Blankett för etisk egengranskning 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Informationsbrev. 

Information om en enkätstudie om Rädda Barnens utbildning ”Det handlar om trygghet”. 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. I 

samarbete med Rädda Barnen har vi valt att skriva vårt examensarbete om utbildningen “Det 

handlar om trygghet”. Syftet är att undersöka hur utbildningen har upplevts av skolpersonalen 

när det gäller kunskap om våldsutsatthet och hur man kan uppmärksamma och agera när man 

misstänker att elever upplever våld i hemmet, hur utbildningens upplägg har upplevts samt 

hur hög tro skolpersonalen har på sin förmåga i det vardagliga arbetet. 

 

För att kunna besvara vårt forskningssyfte har vi skapat en enkät som vi önskar att alla som 

har deltagit i utbildningen ”Det handlar om trygghet” besvarar. Enkätfrågorna är utformade 

som påståenden som Du värderar efter hur väl påståendet stämmer överens med Din 

upplevelse av utbildningen. 

 

Enkäten är uppdelad i 4 delar som innehåller påståenden om Din upplevda kunskapsnivå 

innan utbildningen, efter utbildningen, hur Du upplevde utbildningens upplägg, samt hur hög 

tro Du har på Din förmåga i Din vardagliga yrkesutövning. Observera att påståenden finns på 

både fram- och baksida av enkäten. Den beräknade tiden det tar att besvara enkäten är cirka 

10–15 minuter. 

 

De besvarade enkäterna kommer att samlas in fredag 6/12–19. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i enkätstudien. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt 

och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan närmare motivering. Den information 

som framkommer i undersökningen kommer enbart att användas i forskning och allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna, samt vid en muntlig presentation hos Rädda Barnen 

Borlänge. 

 

Om Du har några frågor eller funderingar gällande enkäten, studien och/eller Din medverkan 

är Du välkommen att kontakta oss, vår handledare och/eller Rädda Barnen Borlänge. 

 

Tack för Din medverkan! 
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