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Abstract 

At the current time Sweden is, like many other countries, characterized by a variation of different 

cultural and ethnical groups. Previous research has concluded that there are some difficulties 

among social workers who work with child protection cases to identify whether something is 

child abuse or whether it is the upbringing influenced by the culture within the ethnical group. 

How child protection cases with families of a foreign ethnicity is treated in relation to child 

protection cases with families of a Swedish ethnicity is therefor of interest – as well as this study’s 

primary inquiry. To find answers to this, two different vignettes were created where the only 

significant difference were the families’ names. In the first vignette the name of the family was of 

Swedish ethnicity, and in the second the name of the family was of foreign ethnicity. The 

vignettes were sent in the form of web surveys to social workers who work with child protection 

cases. The surveys were answered by 17 respectively 22 social workers. The result was then 

presented in the form of descriptive statistics and a thematic analysis. It showed more similarities 

than differences in the social workers assessments. The few differences that could be identified 

were found mainly in the way the social workers categorized their concern for the child.  

 

Sammanfattning 

Sverige är idag, precis som många andra länder, präglat av ett mångfald med olika kulturella och 

etniska grupper. Tidigare forskning har konstaterat att det finns svårigheter för socialsekreterare 

att i barnärenden med barn av annan etnicitet identifiera vad som är barnmisshandel och vad som 

är en kulturellt betingad uppfostran inom den etniska gruppen. Hur barnärenden med familjer av 

annan etnicitet behandlas i förhållande gentemot barnärenden med familjer av en svensk etnicitet 

är därmed av intresse – och denna studies primära forskningsfråga. För att ta reda på detta 

utformades två olika vinjetter där enda skillnaden var familjernas namn. I ena vinjetten hade 

familjen svenska namn och i den andra vinjetten hade de namn sammankopplade med annan 

utländsk etnicitet. Vinjetterna sändes i form av webbenkäter ut till socialsekreterare som arbetade 

med barn- och unga. Enkäterna besvarades av 17 respektive 22 socialsekreterare. Resultatet 

presenterades med deskriptiv statistik och en tematisk analys. Det visade på mer likheter än 

skillnader i socialsekreterarnas bedömningar. De skillnader som uppmärksammades kunde främst 

hittas i hur oron för barnet kategoriseras.   
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1. Inledning 

Denna studie handlar om hur socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom 

socialtjänsten hanterar ärenden där barnet har en annan etnisk tillhörighet än 

majoritetsbefolkningen. Mer specifikt kommer studien undersöka och synliggöra om och hur 

socialsekreterares bedömningar av en orosanmälan påverkas av barnets etnicitet. 

 

Val av forskningsfråga motiveras av att Sverige, precis som de flesta andra länder, idag har en 

befolkning som är präglad av en mångfald av kulturer och etniciteter (Raman och Hodes, 2012). 

Olika kulturer har i sin tur olika synsätt, föreställningar och normer, enligt Hughes (2013). Det 

kan även i stor grad skilja sig i hur man ser på saker som barnuppfostran och barnmisshandel 

beroende på familjens kulturella bakgrund (Raman och Hodes, 2012). Dessa skillnader kan tänkas 

göra det problematiskt för socialsekreterare som hanterar orosanmälningar för barn med en 

annan etnisk tillhörighet än svensk. Kan dessa svårigheter som uppstår i kontakt med andra 

kulturer påverka socialsekreterares bedömningar och beslutsfattande gällande barn som riskerar 

fara illa?  

 

Själva idén till detta arbete kommer från ett av de kursmoment vi haft under vår utbildning. I 

detta kursmoment fick alla elever delta i SimChild. SimChild, en databaserad simulering, används 

som verktyg i forskning och i utbildning av socionomstudenter. Det gav oss deltagare möjlighet 

att på ett realistiskt sätt konfronteras med vägval och beslutskonsekvenser i individärenden. 

Simulationen gick ut på att vi i ett barnärende fick genomföra en fiktiv skyddsbedömning, 

förhandsbedömning samt utredning med val av lämplig insats. I ett avslutande seminarium fick vi 

reda på att hälften av klassen hade gjort sin bedömning på ett barn med ett svenskt namn, medan 

den andra hälften hade gjort sin bedömning på ett barn med ett utländskt namn. Utöver namnen 

var de två datasimulationerna identiska med varandra. När jämförelser gjordes mellan de två 

datasimulationerna framkom det skillnader i studenternas bedömningar av barnets situation och 

behov som indikerade att det fanns en större oro för barnet med det svenska namnet. Denna 

erfarenhet har format detta arbetes forskningsfrågor, där syftet är att ta reda på om det 

förekommer skillnader i socialsekreterares bedömningar på grund av barnets kulturella och 

etniska tillhörighet.   

 

Denna studie har som underliggande syfte att uppmärksamma vikten av barns lika rättigheter och 

likhet inför lagen. Det är angeläget att identifiera och synliggöra eventuella skillnader i 
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socialsekreterares bedömningar, kopplade till samhälleliga föreställningar om etnicitet, då sådana 

eventuella skillnader kan få negativa följder för barnen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare gör sina bedömningar och fattar 

beslut om barn som har en annan etnisk tillhörighet än svensk och som misstänks fara illa. Mer 

specifikt är syftet att utifrån barnets etniska tillhörighet synliggöra de likheter och skillnader i 

socialsekreterares bedömning i en omedelbar skyddsbedömning och förhandsbedömning. 

 

1.2 Frågeställning 

• Utifrån barnet etnicitet, vad för skillnader och likheter går att identifiera i hur 

socialsekreterare bedömer ett barns behov av akut skydd och fattar beslut om huruvida 

utredning ska inledas? 

• Hur kommer dessa skillnader och likheter till uttryck?  
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2. Bakgrund 

Denna del utgör en bakgrund för studien. Den innehåller definitioner av begrepp som har 

relevans för studien, tidigare forskning samt en redogörelse för det teoretiska ramverk som valts 

för denna studie. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Skyddsbedömning 

”Vid en anmälan enligt 14 kap. 1 § ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet 

eller den unge är i behov av omedelbart skydd (11 kap. 1 a § första stycket SoL, SFS 2001:453).  

 

Skyddsbehovet ska bedömas samma dag som anmälan kommer in till nämnden eller senast dagen 

efter om anmälan kommer in sent på dagen (Prop. 2012/13:10, s. 60). 

 

Den unges skyddsbehov måste dock ständigt beaktas. Möjlighet finns till ett omedelbart 

omhändertagande av barnet med stöd av LVU, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, om det bedöms att barnet riskerar hamna i en situation där hens hälsa och 

utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas om dennes vårdnadshavare informeras om att en 

utredning inleds. Ett omedelbart omhändertagande kan vara en placering i form av skyddat 

boende i ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett familjehem (Socialstyrelsen, 2008, s.33).  

 

2.1.2 Förhandsbedömning 

”Enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen ska en socialnämnd utan dröjsmål inleda utredning om den 

fått kännedom om att någon kan vara i behov av åtgärd av nämnden” (SFS 2001:453). 

 

”Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 

fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in (undantag om utredning om det aktuella barnet 

redan pågår” (11 kap. 1a § andra stycket SoL, SFS 2001:453).  

 

”Utredning ska omgående inledas om det framkommer att ett barn kan ha utsatts för våld eller 

andra övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en 

närstående” (6 kap. 1 § SOSFS 2014:4, Socialstyrelsen). 
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När en anmälan om misstanke att ett barn far illa eller polisanmälan inkommer till 

socialnämnden, är det inte en självklarhet att utredning enligt 11 kap. 1 § SoL alltid ska inledas. 

En bedömning bör göras innan utredning inleds om påstådda sakförhållanden i anmälan anses 

kunna leda till någon åtgärd av nämnden. Står det klart redan från början att socialnämnden inte 

ämnar vidta några åtgärder bör utredning därmed inte inledas. En förhandsbedömning är dock 

inte en mindre utredning, utan avser bara göra en bedömning av huruvida socialtjänsten ska 

inleda en utredning eller inte (Socialstyrelsen, 2008, s. 31). 

 

2.1.3 Socialsekreterares arbetsuppgifter 

Att på ett utförligt sätt beskriva de arbetsuppgifter socialsekreterare har ligger utanför detta 

arbete. En förkortad och simplifierad förklaring är dock att socialsekreterare. inom 

myndighetssidan det vill säga, genom samtal och insamling av olika uppgifter ska utröna om 

klienten i fråga har behov av stöd och hjälp från socialnämnden. Alla socialsekreterare har 

dessutom en skyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453) att anmäla till nämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller själva misstänker att ett barn på något sätt far illa.   

 

2.1.4 Lagstiftning 

Socialsekreterare har inom sitt arbete en skyldighet att vid bedömningar och beslut hänvisa till 

juridiska källor. Med juridiska källor menas främst lagstiftning och föreskrifter, vars innehåll har 

getts exempel på i styckena ovan. Socialsekreterare har även en skyldighet att vid misstanke om 

att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden, såsom beskrivs ovan.   

 

Den lagstiftning som är av högst relevans för socialsekreteraren är socialtjänstlagen (SFS 

2001:453).  

 
2.1.5 Etnicitet 

Begreppet etnicitet kommer från grekiskans ”ethnos”, vilket betyder ”ett folk”. En grupp som 

delar samma etnicitet är ett folk som delar språk, levnadsförhållanden, religion, livsstil, normer 

och åsikter. Etnicitet är ett socialt begrepp som kopplas samman med härkomst och kulturella 

skillnader. En etnisk grupp betecknar den grupp personen identifierar sig med, men kan också 

känneteckna den grupp där andra placerar en i (Giddens 2014; Mattsson 2010).  

 

Människor som anses tillhöra en viss etnisk grupp kan bli uteslutna från olika sammanhang 

genom utestängande åtgärder såsom rasism, fördomar och stereotyper, diskriminering och 

generalisering (Mattsson, 2010) 
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2.1.6 Kultur 

Begreppen etnicitet och kultur används många gånger synonymt då de avser en grupps 

gemensamma normer och värderingar. Kultur är dock bredare än etnicitet och handlar inte 

enbart om nationalitet, folkslag, språk och religion utan kan också associeras med andra områden. 

Man talar ibland om organisationskultur, ungdomskultur, finkultur och så vidare (Mattson, 2010). 

I denna rapport ligger fokus på etnicitet, då det syftar till en grupp som delar nationalitet, folkslag, 

språk och/eller religion. Det förekommer dock material som nämner kultur snarare än etnicitet, 

men då i samma kontext som ovan.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns om hur etnicitet påverkar socialarbetares bedömningar i 

barnärenden är relativt begränsad. Dock har den forskning som gjorts visat att etniciteten kan 

spela en inte oväsentlig roll vid bedömningarna. Den studie som gjorts av Egonsdotter et al 

(2018) med hjälp av dataprogrammet SimChild indikerar detta. I studien Child protection and cultural 

awareness : simulation based learning valdes studenter från tre universitet ut som respondenter. 

Studenterna fick svara på frågor i ett fiktivt barnavårdsärende där namnen på barnet byttes ut på 

hälften av enkäterna. Hälften av studenterna fick ett ärende med en familj med etniskt ursprung 

från Somalia, och den andra hälften en familj med svensk etnicitet. När alla frågor var besvarade 

fick studenterna delta i fokusgrupper och fick presenterat för sig att namnen var olika på hälften 

av studenternas ärenden, och att deras svar innehöll skillnader i bedömningar av ärendet. När det 

gällde den höga ljudnivå som beskrevs i ärendet förklarades skillnaden i resultat med att i familjen 

från Somalia var det naturligt med en hög ljudnivå, medan i den svenska familjen var en hög 

ljudnivå en varningssignal på att något inte stod rätt till (Egonsdotter et al, 2018). Studiens 

resultat visar alltså att en förförståelse hos bedömaren kan göra skillnad i toleransnivå och leda till 

skilda bedömningar för barnet i fråga. 

 

När en socialarbetare ska göra bedömningar och komma fram till en slutsats i ett ärende 

förekommer det en omedveten bias hos socialarbetaren själv. De slutsatser som dras om en 

person är baserade på en förförståelse av vilken social kategori personen tillhör, såsom kön, 

socioekonomisk status eller etnicitet (Fiske, 1990). 

  

2.2.1 Det multikulturella samhället och problem som kan uppstå 

Idag lever vi i ett multikulturellt samhälle som inbegriper en mängd varierade kulturella och 

etniska grupper, till följd av global migration (Nikapota, 2009). Stora vågor av invandring under 

slutet av 1900-talet har förändrat många regioners kulturella och etniska blandning och på så sätt 
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lett till att de västerländska länderna idag utgör multikulturella samhällen (Raman & Hodes, 

2012). Något som kan förstås av artiklar och forskning inom detta område är att en sådan 

kulturell beblandning kan orsaka särskilda problem, både för migranterna själva, men även för 

yrkesutövarna inom det sociala arbetet. Raman och Hodes (2012) pekar exempelvis på hur svårt 

och komplext det är att förstå och identifiera barnmisshandel och barnförsummelse i relation till 

olika kulturer. Det råder nämligen en stark variation i barnuppfostran mellan olika kulturella 

grupper och definitionerna av barnmisshandel och barnförsummelse är mycket skilda. Ofta står 

professionella som arbetar med barn från andra kulturella grupper inför dilemmat att identifiera, 

och välja mellan, vad som är kultur och vad som är barnmisshandel. Detta är något som många 

gånger blir på bekostnad av barnets välmående (ibid). 

 

Chan, Elliott, Chow och Thomas (2003) kommer i sin forskningsstudie fram till liknande 

slutsatser som Raman och Hodes. De skriver om att det finns kulturella skillnader när det gäller 

socialt arbete med barn, och att handlingar som anses vara misshandel av ett barn i en kultur inte 

behöver vara det i en annan, utan istället ett acceptabelt tillvägagångssätt.  

 

Enligt Dettlaff (2012) hamnar migranter som kommer till ett annat land ofta i olika problem. Det 

kan handla om ekonomisk stress, depression och social isolering. Dessa kulturella skillnader kan 

öka problemen inom den migrerade familjen. Det kan exempelvis handla om den nya kontext 

man befinner sig i, de skillnader som kan hittas i barnuppfostransstil samt skiljaktigheter i vilka 

förväntningar vuxna har på sina barn. Dessa faktorer kan leda till konflikter mellan familjens 

kultur och den inhemska kulturen i det nya landet, något som kan påverka barnen negativt (ibid).  

 

2.2.3 Kulturell sensitivitet och kulturell kompetens i socialt arbete 

Till en början tar Chan, Elliott, Chow och Thomas (2003) i sin studie upp att det är viktigt att 

man som professionell yrkesutövare som arbetar med barn lär sig hantera de kulturella skillnader 

som man ställs inför. Slutsatsen indikerar att professionella har ett synsätt som är baserat på det 

egna ursprunget, den kultur och de värderingar man växt upp med. Det krävs med skäl av detta 

arbete för att hitta ett generellt synsätt där barnets kulturella ursprung inte har betydelse vid 

bedömningen. 

 

Nikapota (2009) leder ett liknande argument, där hon i sitt resultat konstaterar att det är möjligt 

att utforma en generell enkät som kan användas oberoende av barnets kulturella bakgrund, dock 

inte först mer forskning har gjorts inom området. Författaren skriver vidare att det är viktigt att 
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skapa förståelse för olika kulturer och de skillnader som finns i det moderna samhället idag samt 

hur man ska kunna mäta beteende hos människor mellan olika kulturer. Resultatet i artikeln 

baseras på kvalitativa intervjuer och presenterar likheter och skillnader som kan hittas mellan 

olika kulturer. Det redogörs även för hur dessa likheter och skillnader kan förstås och diskuteras 

samt hur man kan upptäcka ett problembeteende (ibid).  

 

Även Hughes (2006) skriver i sin artikel om vikten av att ha en kulturell kompetens när man 

arbetar med barn inom socialtjänsten. Hon beskriver faran i att vara partisk inför vissa kulturella 

synsätt, standards och normer.  

 

Trots att det i flera studier skrivs om detta behov av en högre kulturell sensitivitet och kompetens 

bland socialarbetare, råder det en brist på litteratur om hur man arbetar på ett kulturellt 

kompetent sätt med barn. Detta skriver Welbourne (2003) om i sin litteraturstudie som handlar 

om kultur och etnicitet i förhållande till barnmisshandel. En av Welbournes slutsatser i studien är 

att professionella som arbetar med barn inom välfärdsområdet behöver skapa ett effektivt system 

som gör det möjligt att samla in information om de kulturella skillnader som man möter i det 

dagliga arbetet. Hon menar att det behövs ha ett reflektivt förhållningssätt vid bedömningen samt 

att socialarbetarna ska kunna se kritiskt på de beslut som föreslås för barnets bästa.  

 

2.2.3 Etniska minoriteters överrepresentation och kopplingen mellan etniska grupper och 

socioekonomisk status 

Staer och Bjørkne (2015) har gjort en kohortstudie på norska barn som är aktuella inom 

socialtjänsten. Författarna har i sin studie sammankopplat socialtjänstens register med nationella 

register för år 1993-1994s födelsekohorter, i syfte att kunna beräkna etniska skillnader i oddsen 

för att bli aktuell hos socialtjänsten i åldrarna 6–12. Antal studerade subjekt var i studien 122,894 

(N = 122,894). Resultaten blev, utan att titta på barnens respektive sociodemografiska bakgrund, 

att barn med icke-västerländsk bakgrund hade ungefär dubbelt så stor chans att bli aktuella hos 

socialtjänsten i jämförelse med norska barn. När författarna även inkluderade barnens 

sociodemografiska bakgrund, och tittade på etniska skillnader här, förekom istället inga etniska 

skillnader i oddsen att bli aktuell hos socialtjänsten. Deras studie pekar i och med detta på att det 

samband som finns mellan etnicitet och barns medverkan inom socialtjänsten i själva verket är till 

del av skillnader i saker som socioekonomisk status och familjestruktur.  
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Alink, Euser, van IJzendoorn och Bakermans-Kranenburg (2013) har i princip kommit fram till 

samma sak som Staer och Bjørkne, men istället för att titta på oddsen för barnet att bli aktuellt 

hos socialtjänsten har de undersökt oddsen för barnet att bli utsatt för misshandel och/eller 

försummelse. För att vara mer specifik har författarna i fråga utfört en studie i syfte att ta reda på 

om barn från nederländska invandrarfamiljer har en ökad risk att fara illa, samt att om en sådan 

ökad risk förekommer ta reda på vad för faktorer som ligger bakom detta. Författarna har använt 

sig av tre olika datainsamlingsmetoder för att svara på dessa frågor. I den första datainsamlingen 

frågade de 1127 stycken yrkesprofessionella inom olika områden att rapportera varje barn de 

misstänkte bli utsatt för någon typ av barnmisshandel och barnförsummelse under en 

tremånadersperiod. Den andra datainsamlingen gick ut på att hämta ut 2010s register från 

nederländska barnrättsorganisationer. I den tredje datainsamlingen fyllde 1759 skolelever i 

åldrarna 11–17 i en enkät om deras erfarenheter av barnmisshandel och barnförsummelse under 

det senaste året. I sin studie skiljer författarna på traditionella invandrarfamiljer och icke-

traditionella invandrarfamiljer. De traditionella familjerna kommer från länder som Turkiet, 

Marocko, Surinames och Antillean medan de icke-traditionella familjerna kommer från länder i 

Afrika, Östeuropa, Centralasien samt Syd- och Centralamerika och är ofta flyktingar. Resultatet i 

studien visade att barn från traditionella och icke-traditionella invandrarfamiljer med en relativt 

lång migrationshistoria i Nederländerna hade en högre risk att utsättas för misshandel eller 

försummelse än barn från inhemska nederländska familjer. Författarna kunde dock se att, efter 

familjernas socioekonomiska status inkluderades i beräkningen, så var risken för barnmisshandel 

och barnförsummelse ungefär lika mellan de traditionella familjerna och de inhemska 

nederländska familjerna. De icke-traditionella familjerna hade fortfarande än ökad risk i 

jämförelse med de inhemska nederländska familjerna. Författarna kommer till slutsatsen att 

familjers socioekonomiska status bör tas med i beräkningen när man tittar på misshandel och 

försummelse bland barn. 

 

Det som framkommer av dessa två forskningsstudier är att det förekommer en viss 

överrepresentation av barn med annat etniskt ursprung inom socialtjänsten, men att detta helt 

eller delvis kan förklaras med familjens socioekonomiska status. Även om detta arbete inte 

kommer lägga fokus på om barn av en annan etnisk tillhörighet har större chans att bli utsatta för 

misshandel eller bli aktuella hos socialtjänsten så anses det vara intressant att se hur forskningen 

visar på ett samband mellan etnicitet och socioekonomisk status. Detta på grund av att detta 

arbete ämnar identifiera potentiella skillnader i hur dessa barn blir bemötta av socialtjänsten, 



11 
 

enbart baserat på etniciteten och kulturen hos barnet och utan någon påverkan av familjens 

socioekonomiska status.  

 

Den studie som bedömdes vara mest lik detta arbetes syfte utfördes av Arruabarrena, de Paúl, 

Indias och García (2017). Denna studie ämnade att ta reda på om familjens etniska ursprung eller 

socioekonomiska status påverkade socialarbetares bedömningar när det gällde barn som 

behandlades illa. En vinjettstudie gjordes och vinjetterna manipulerades genom att dölja familjens 

etniska ursprung och inkomst för respondenterna. Denna studie visade dock ingen signifikant 

skillnad i bedömningen från socialsekreterarna, men det gick inte att utesluta att det finns en 

skillnad. Det behövs enligt författarna mer forskning för att kunna fastställa en skillnad.  

 

Skillnaden mellan denna studie och vår kommande studie är att författarna även inkluderade 

familjens socioekonomiska status, något som vi inte ämnar göra. Annars kommer de fram till 

samma slutsats som konstaterats här ovan; det behövs mer forskning inom området.  

 

2.3 Teoretisk referensram 

Teoretisk referensram för denna studie är utgörs av gräsrotsbyråkrati enligt Lipsky samt normer, 

värderingar och stereotyper. 

   

2.3.1 Gräsrotsbyråkratens dilemma 

I Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten definieras gräsrotsbyråkraten som den 

person som är medborgarnas viktigaste kontakt med den offentliga sektorn. Gräsrotbyråkraten i 

denna studie är en socialsekreterare, och är den person som omvandlar nationell eller kommunal 

policy till vardagspraktik genom beslut och insatser i enskilda ärenden. Gatubyråkraten har 

vanligtvis ett uppdrag som är löst definierat där det är möjligt att välja olika sätt att agera. Det 

sociala arbetets praktik är ett uttryck för de normer som bestämt utformningen av uppdraget. 

Vidare är varje socialsekreterares normer avspeglat i deras arbete. De perspektiv och normer som 

råder hos den enskilda socialsekreteraren har därför påverkan på det som sker i det praktiska 

sociala arbetet (ibid).  

 

Gräsrotsbyråkrater förväntas behandla alla personer som befinner sig i en liknande situation på 

ett likartat sätt, men ska också se till varje individs specifika behov.  De personer som kommer i 

kontakt med gräsrotsbyråkrater är unika individer med olika personligheter, livserfarenheter och 

befinner sig i olika rådande omständigheter (ibid).  
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Gräsrotsbyråkratens uppgift är att fatta beslut om vilka som får respektive inte får tillgång till de 

välfärdstjänster som den offentliga sektorn kan erbjuda och de beslut som fattas kan påverka en 

persons chanser i livet (ibid). 

 

När en person hamnar i en situation där hen behöver stöd från de sociala myndigheterna 

kommer hen i kontakt med en eller flera socialsekreterare. I det ögonblicket blir den personen en 

klient som träffar en professionell för att få råd och stöd. Här sker också en kategorisering av 

personen för att hen ska passa in i någon av de kategorier som finns. När en person blir 

kategoriserad på det sättet blir hen behandlad därefter, och får träffa den gräsrotsbyråkrat som 

har kunskap inom den kategori som hen placerats i (Lipsky, 2010).  

 

2.3.2 Stereotyper, normer och värderingar 

Den sociologiska tolkningen av normalitet handlar om kollektiva förväntningar på vad som är 

kulturellt önskvärt. Här är kopplingen mellan normer och regler stark. Regeln kan vara 

formaliserad, så som lag, men också informell och outtalad. Det sistnämnda alternativet kan 

benämnas som normer – informella regler – och är svårare att uppfatta för den ovetande. De blir 

istället som mest tydliga då någon överträder dem. Dessa informella regler råder även på 

arbetsplatser där socialsekreterare arbetar och har därmed betydelse för hur socialsekreterare 

utför sina arbetsuppgifter – det vill säga hur de gör bedömningar och tar beslut i olika frågor 

(Svensson, 2007).  

 

Det finns flera olika sammanhang och kulturer jämsides i ett samhälle, vilket skapar ett oavbrutet 

prövande av normerna. Avvikelsen motsätter sig normalitet, på samma gång som den är en del av 

den. Samtidigt som det annorlunda påkallar uppmärksamhet och hotar det normala så möjliggör 

det också förändring. Att notera är dock att de flesta människor ändå tänker och agerar precis 

som de förväntas göra (ibid).  

 

Ett samhälles individer är, genom sin socialisering in i det normala samt deras prövning och 

omprövning av hur man ska vara och tänka i möten med varandra, med och utvecklar en 

normalitet. Denna normalitet gäller för de flesta, men aldrig alla. Att de flesta följer normen och 

tänker och handlar enligt förväntan benämns av den franske filosofen Michel Focault (1976) för 

”förtryckets väsen”. Fenomenet baseras på en kombination av makt och vetande; makten 

förstärker kunskaperna och kunskaperna förstärker makten. Med sitt komplexa samspel skapar 
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makten och vetandet det sätt vi pratar om det normala, liksom samhällets olika organisationer 

och institutioner som bidrar till att upprätthålla det normala. Utifrån det Focault beskriver är 

socialsekreterares arbetssituation styrd av de normer som råder i samhället. De bidrar även, som 

del av en myndighet, till att upprätthålla dessa normer (Svensson, 2007). 

 

När människor får hjälp via myndigheter utifrån att det finns en lag som ger rättigheter, eller 

möjligheter, är det inte alltid lika tydligt att det också har en normativ grund (ibid).  
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3. Metod 

I denna del presenteras val av insamlingsmetod och tillvägagångsätt för denna studie. Studiens 

genomförande redogörs för och de två vinjetter som utgör grunden för enkäten presenteras. 

Vidare beskrivs urval samt analysmetod. Slutligen behandlas kvalitetskriterier samt etiska 

överväganden av relevans för studien. 

 

3.1 Studiens design 

 

I denna studien använder vi oss av data-triangulering som innebär att vi inte enbart använder oss 

av antingen kvantitativa eller kvalitativa data utan att vi använder oss av båda. En kombination av 

olika datatyper kan bidra till en större förståelse av ett fenomen och kompletterar varandra. De 

enkäter vi konstruerat innehåller förutom kvantitativa delar också kvalitativa inslag genom öppna 

frågor som respondenten kan svara på med egna ord (Jacobsen, 2012). 

 

Kvantitativa studier handlar enligt Bryman (2011) om fyra intresseområden - mätning, kausalitet, 

generalisering samt replikation. Det första området, mätning, handlar om att göra någonting 

mätbart för att på så sätt kunna det studera det tänkta intresseområdet. Begreppet kausalitet 

handlar om att undersöka varför något är på ett visst sätt och att kunna förklara hur. Det tredje 

området är generalisering och syftet är att analysera om resultatet i studien kan anses vara giltigt 

för de människor som inte deltagit i studien. Det sista intresseområdet är replikation och där 

frågan är om den genomförda studien kan genomföras igen med ett liknande resultat, för att se 

om resultaten är opåverkade av forskaren eller annat. 

 

I detta arbete har vi använt oss av en kvantitativ metod genom en deduktiv ansats, vilket innebär 

att teorier prövas och sedan används för att dra slutsatser om det material som analyserats 

(Bryman, 2011). Denna metod valdes då vi ansåg att den var mest lämpad för den vinjettstudie 

som genomfördes. 

 

Kvantitativ metod innebär att resultatet, den information som inhämtats från respondenterna, 

styrs genom de svarsalternativ som är framarbetade av forskaren (Jacobsen, 2012). 
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3.2 Kvalitativ metod 

Den mest uppenbara skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att den kvalitativa 

forskningen är mer inriktad på ord än på siffror. Enligt Bryman (REF) finns det tre ytterligare 

skillnader. Det första är att den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik, vilket innebär att teori genereras från de praktiska forskningsresultaten. Det 

andra är att det finns en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket betyder att forskningen är 

tolkningsinriktad, att tyngden ligger på hur deltagarna i viss miljö tolkar den verklighet de 

befinner sig i. Den tredje skillnaden som Bryman (REF) beskriver är att forskarna har en 

ontologisk ståndpunkt, som beskrivs som konstruktionistisk och innebär att sociala egenskaper är 

resultatet av samspel som pågår mellan individer. 

 

3.3 Urval och avgränsning 

När det gäller urvalet vände vi oss till socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård i större- och mellanstora städer i Sverige. 

 

Kommuner valdes enligt ett bekvämlighetsurval för att få ett representativt urval för den 

population som var målet för undersökningen, vilket var socialsekreterare verksamma inom 

området barn- och ungdom på socialtjänsten i Sverige. Vi valde ut 13 kommuner i mellersta och 

södra delen av Sverige och ur konfidentialitetshänseende redovisar vi här kommuner efter 

ungefärligt invånarantal. De två största kommunerna vi vände oss till har ett invånarantal på 

mellan 300 000 och 500 000 personer. Sju av kommunerna har ett invånarantal som är mellan 

120 000 och 150 000 personer. De övriga fyra kommunerna har invånarantal som är mellan som 

lägst 30 000 och som mest 100 000 personer. I urvalsprocessen avgränsades urvalet genom att 

inte ta med Stockholms län då vi ansåg att det fanns en risk att det kunde bli ett för stort antal 

respondenter för oss att kunna analysera kvalitativt. 

 

En förfrågan om deltagande skickades till avdelningschefer på de 13 socialförvaltningar som 

valdes ut och avdelningschefen avgjorde sedan om de socialsekreterare som arbetar på barn- och 

ungdom hade möjlighet att delta och vidarebefordrade sedan enkäterna till socialsekreterarna. 

Hur många socialsekreterare vi kunde nått totalt är okänt eftersom avdelningscheferna på 6 av de 

13 kommuner som nåddes valde att inte delta i studien. Totalt sett nådde enkäterna fram till 80 

socialsekreterare varav 37 enkäter med Kevins namn och 43 enkäter med namnet Hassan. 

Avdelningscheferna fick ett mail med en länk till de två enkäterna, enkät A (Kevin) och enkät B 

(Hassan), och ombads vidarebefordra dessa uppdelat till hälften till socialsekreterarna. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 

För att besvara frågeställningarna i denna studie har metoden vinjettstudie valts. Vinjetter som 

forskningsmetodik bygger på kortare berättelser, vinjetter, som studiens respondenter ska ta 

ställning till. Metoden är lämplig för att undersöka hur professionella bedömer graden av 

allvarlighet i ärenden inom vissa yrkesområden (Egelund, 2008).  En vinjett är utformad som en 

beskrivning av ett scenario eller ett fall som respondenterna i studien får svara på frågor om. Det 

scenario eller fall som beskrivs i vinjetten kan antingen vara fiktiv eller baseras på en autentisk 

händelse. Vidare kan vinjetten vara i form av en enkät eller i intervjuform. Ofta utgörs vinjetten 

av ett moraliskt dilemma som respondenterna ska ta ställning till genom en professionell 

bedömning. En av anledningarna till att använda sig av vinjettmetoden är att den gör det möjligt 

att få in kunskaper kring respondenternas föreställningar, normer, värderingar, etiska 

ställningstaganden och förklaringar (Kullberg & Brunnberg, 2007). 

 

Vinjettmetoden anses vara lämplig i denna studie eftersom arbetet på socialtjänsten innebär att 

man som socialsekreterare behöver göra bedömningar i olika ärenden varje dag, oavsett inom 

vilket område man arbetar. Det kan vara ekonomiskt bistånd där socialsekreteraren behöver göra 

bedömningar om den enskildes behov, inom missbruk där bedömningar görs om 

allvarlighetsgraden i den enskildes livssituation eller som i denna studie på området barn- och 

ungdom. Där varje arbetsdag betyder bedömningar och beslut gällande barnets välbefinnande 

och familjens situation. Vidare är det av intresse att få in information om de professionellas 

föreställningar, normer, värderingar, etiska ställningstaganden och förklaringar, då det ger en mer 

djupgående inblick i hur de bedömer och resonerar kring fallbeskrivningen.  

 

Vinjettstudien utformades i denna studie som en internetbaserad enkät och konstruerades med 

slutna frågor, men också med ett antal öppna frågor där respondenterna fick möjlighet att 

motivera sina svar. Innehållet i enkäterna bestod av ett antal bakgrundsfrågor som 

socialsekreteraren skulle besvara, själva vinjetten med fallbeskrivning samt efterföljande frågor. 

 

Med vinjettstudien ville vi undersöka om socialsekreterarnas analys och bedömning skiljer sig åt; 

det vill säga om en skillnad kan uppmärksammas baserat på barnets och familjens kulturella och 

etniska tillhörighet, när det gäller risk- och skyddsfaktorer, oro samt val av lämplig insats. Därför 

utformades två identiska vinjetter, enkät Kevin och enkät Hassan, med skillnaden att hälften av 

respondenterna fick ett underlag där namnet på barnet och familjen är inhemskt svensk-

associerade, och den andra hälften fick ett underlag där namnen är av etnicitet. Den 
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fallbeskrivning som utformades i vinjetten gällde ett barn som misstänkts bli utsatt för våld eller 

försummelse i hemmet, genom att en anmälan inkommer till socialtjänsten från en granne som 

sett och hört familjen interagera med varandra.  

 

När vinjetterna utformas är det viktigt att de berättelser som respondenterna ska ta ställning till är 

trovärdiga (Bryman, 2011).Vid utformningen av vinjetterna har hänsyn tagits till faktorer som kan 

påverka socialsekreterarnas bedömningar och beslut. Faktorerna är hemförhållanden, beteende, 

uppfostringsstil samt familjens inställning till kontakt med socialtjänsten. Vi tog hjälp av de frågor 

som används i SimChild för att ge oss en grund att utgå ifrån samt från vår egen erfarenhet från 

vårt arbete på socialtjänsten. SimChild är ett datasimulationsprogram som från början togs fram 

för studenter som studerar socialt arbete, för att förbättra studenternas analytiska och reflektiva 

förmåga. Det innovativa dataprogrammet låter deltagaren delta i beslutsprocessen i ett fiktivt 

barnavårdsärende, likt en riktig socialsekreterare på socialtjänsten. SimChild består av olika 

dokument som innehåller allt från motsägande till diffus och otillräcklig information. Precis den 

typen av information som en socialsekreterare på barn- och ungdom ställs inför vid en del 

ärenden på socialtjänsten. Det barnavårdsärende som deltagaren i SimChild ska ta ställning till är 

realistiskt och innehåller äkthet i de typiska problem som beskrivs, problem som är tagna från de 

barn och vårdnadshavare som är aktuella på socialtjänster runt om i Sverige. Studenterna ska 

arbeta individuellt med att analysera dokumenten och motivera sina beslut. Alla studenter får 

samma ärende men bakgrundsvariabler manipuleras, som exempelvis kön eller etnicitet, utan 

studenternas vetskap. På ett efterföljande seminarium, där alla studenter deltar, diskuteras sedan 

resultatet och det belyses genom reflektion hur de olika bakgrundsvariablerna och personliga 

fördomar kan påverka bedömningar och beslut (Borell & Egonsdotter, 2012). 

 

När det gäller frågornas relevans tillfrågades en avdelningschef på socialtjänsten för att kunna ge 

oss hjälp med att se om vinjetterna innehöll tillräckligt med faktorer för att socialsekreterarna 

skulle kunna göra en bedömning, innan enkäternas slutliga utformning fastställdes. Enligt 

avdelningschefen var det underlag vi tagit fram i vinjetterna tillräckligt. Hen ansåg dock att vi 

skulle läsa igenom Socialstyrelsens Barn som far illa eller riskerar att fara illa (2014), där det finns 

mycket bra skrivet om risker och indikationer på att barn kan fara illa, och sedan göra en 

bedömning om vi skulle lägga till nåt mer. Med tanke på avdelningschefens bedömning att det 

fanns tillräckligt med faktorer i vinjetterna, och att undersökningen inte fick bli för lång för att 

respondenterna skulle kunna genomföra den, gjorde vi bedömningen att vinjetterna inte skulle 

ändras.  
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Enkäterna skickades till avdelningschefer på individ- och familjeomsorgen på socialkontor i 13 

olika kommuner i mellersta och södra Sverige. Avdelningscheferna skickade Kevins enkät till 

hälften och Hassans enkät till den andra hälften av socialsekreterarna och bekräftade via mail hur 

många socialsekreterare som fått enkäterna skickade till sig. Mejlet till socialsekreterarna innehöll 

missivbrev, länk till enkäten samt kontaktuppgifter till de ansvariga för studien för att de skulle ha 

möjlighet att ställa frågor om det var några oklarheter. Enkäterna var öppna för svar från 

respondenterna i 10 dagar. Påminnelser skickades ut till de avdelningschefer som inte svarat alls 

efter halva tiden. 

 

3.4.1 Vinjett 

Orosanmälan 

Inkommer orosanmälan per telefon från Karin Gustavsson. Hon bor granne med familjen 

Johansson/Ali och uppger sig känna en oro för det äldsta barnet i familjen, Kevin/Hassan 10 år.  

 

Karin berättar att familjen Johansson/Ali bor i lägenheten under hennes sedan sex månader 

tillbaka. Karin uppger att hon ofta hör ”högljudda röster” och ”smällar i dörrar” från deras 

lägenhet. Hon säger att det låter som att de ”flyttar runt möbler” hela tiden. Kevin/Hassan har 

även tre yngre syskon som Karin säger sig känna en oro för, då hon ofta hör dem gråta om 

dagarna.  

 

Karin berättar att hon upplever att Kevins/Hassans föräldrar är hårdhänta mot honom. Hon 

uppger att hon till exempel ofta ser dem greppa honom hårt om armen när de är ute samt att de 

pratar med honom på ett sätt som upplevs ilsket och upprört. Hon ringer nu för att hon tyckte 

sig se ett blåmärke på Kevins/Hassans arm och känner sig orolig för honom. 

 

Telefonsamtal 

Telefonsamtal görs till familjen Johansson/Ali. Kevins/Hassans pappa Henrik/Mohammed 

svarar och blir underrättad om orosanmälan som inkommit. Henrik/Mohammed upplevs 

irriterad över detta och uppger att grannarna bara ”klagar hela tiden”. Henrik/Mohammed går 

med på att komma in på ett möte på socialkontoret med sin fru Helen/Fatima och 

Kevin/Hassan, men uttrycker flera gånger under samtalet att det inte är nödvändigt.  
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Besök 

Pappa Henrik/Mohammed och mamma Helen/Fatima kommer på besök på socialkontoret 

tillsammans med Kevin/Hassan. Under besöket pratar mest pappa Henrik/Mohammed. Han 

uttrycker att de inte behöver någon hjälp från Socialtjänsten. Han uppger vidare att det bara är 

grannarna som är för ”nyfikna” och att de inte har några bekymmer hemma. Mamma 

Helen/Fatima instämmer på det Henrik/Mohammed säger. Kevin/Hassan är tyst under samtalet 

och svarar bara kort på frågor som ställs direkt till honom. Han vill inte att hans föräldrar lämnar 

rummet så att han kan prata enskilt med socialsekreteraren. 

 

Registerutdrag 

Familjen har inte varit aktuella hos Socialtjänsten tidigare. 

 

3.5 Svarsfrekvens och bortfall 

När det gäller hur många kommuner som deltog i undersökningen av de 13 kommuner som 

tillfrågades, var det 7 kommuner som deltog och 6 kommuner som valde att inte delta. Totalt sett 

nådde enkäterna fram till 80 socialsekreterare, och av dessa deltog totalt 39 socialsekreterare i 

studien. Det inkom 17 svar på Kevins enkät och 22 svar på Hassans enkät. 

 

Det finns olika anledningar till varför 6 av de tillfrågade kommunerna inte deltog, och varför 41 

socialsekreterare inte svarade på enkäten. Av de kommuner som valde att inte delta i denna studie 

var det hälften som svarade att den höga arbetsbelastningen gjorde att de tyvärr inte kunde delta i 

undersökningen, och den andra hälften besvarade inte alls den förfrågan vi skickade ut. 

Anledningen att arbetsbelastningen är hög är något vi måste acceptera eftersom vi endast gav 

respondenterna tio dagar på sig att besvara enkäten, vilket gjorde att avdelningschefen såg att 

under den perioden som studien skulle genomföras fanns det helt enkelt inte tid för det.  

 

Varför de 41 socialsekreterarna valde att inte besvara enkäten vet vi inte, det vi vet är att 

avdelningschefen skickade enkäten till de 80 socialsekreterarna vi nådde fram till totalt sett. Det 

är trots allt en undersökning som är valfri att delta i, kontra alla måsten i yrket som 

socialsekreterare. Det som vi nämnde i ett tidigare stycke var att svarstiden var tio dagar och 

svarsfrekvensen skulle möjligtvis kunna varit bättre om respondenterna haft exempelvis en 

månad på sig att besvara enkäten, men det är bara spekulationer från vår sida. 
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3.6 Databearbetningsmetod 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

Ett bra sätt att presentera ett datamaterial på i en kvantitativ undersökning är genom deskriptiv 

statistik vilket ger en överskådlig bild av resultatet genom användningen av tabeller och diagram 

(Ejlertsson, 2012). Denna studies resultat presenteras genom tabeller och diagram och genom 

text för att kunna utläsa respondenternas svar och för att ge en överskådlig bild av resultatet. 

 

3.6.2 Tematisk analys 

Det kvalitativa datamaterialet från undersökningen har i denna studie bearbetats genom tematisk 

analys vilket görs med hjälp av intensiv läsning och noggrann kodning av datamaterialet. Det 

innebär att forskaren söker efter teman och subteman i sin data (Bryman, 2011). I denna studie 

presenteras den tematiska analysen av de områden i enkäten där respondenterna haft möjlighet 

att motivera sin bedömning av Kevin och Hassan. 

 

3.7 Validitet 

Validitet innebär att göra en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte, och är ett viktigt begrepp för att säkerställa en studies kvalitet. Det finns 

fyra olika typer av validitet och det är mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 

ekologisk kvalitet (Bryman, 2011).  

 

Mätningsvaliditet har även ett annat namn, vilket är begreppsvaliditet, och undersöker om det 

som studien avser mäta verkligen mäter just det (Bryman, 2011). Denna studie har avsetts mäta 

skillnader i socialsekreterares bedömningar beroende på ett barns etnicitet. Vi har försökt att 

framställa en fallbeskrivning som är så verklighetstrogen som möjligt genom att använda oss av 

SimChild, en avdelningschef på socialtjänsten samt vår egen erfarenhet av arbete på socialtjänsten 

för att försöka få med tillräckligt med faktorer för bedömning.  

 

Intern validitet handlar om att avgöra om det finns ett samband mellan två eller fler variabler i en 

slutsats. För att illustrera detta kan det innebära att slutsatsen i en undersökning blir att x orsakar 

y, och att man vill ta reda på om x verkligen orsakar y och inte någon annan faktor orsakar y 

(Bryman, 2011). I denna studie har det inte genomförts några sambandsanalyser och det är därför 

inte relevant i denna studie.. 
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Extern validitet ställer frågan om undersökningens resultat kan generaliseras utanför den specifika 

undersökningskontexten. När det gäller den externa validiteten är det viktigt att studiens urval är 

representativt för befolkningen (Bryman, 2011). När det gäller denna studien har vi i urvalet valt 

att använda oss av respondenter som i sitt dagliga arbete gör den typen av bedömningar som 

finns i denna studies enkät, vilket är socialsekreterare verksamma inom området barn- och 

ungdom på socialtjänsten. 

 

Ekologisk validitet handlar om att samhällsvetenskapliga resultat ska kunna tillämpas i 

människors vardag och i den sociala miljö dessa människor befinner sig i. Resultaten ska alltså 

gälla utanför exempelvis laboratorier eller intervjurum (Bryman, 2011). I denna studie har vi 

använt oss av enkätundersökning som metod vilket innebär att studien inte innehåller några 

intervjuer eller experiment. Det har inte heller funnits någon kontakt direkt med respondenterna 

vilket gör att respondenterna befunnit sig i sin naturliga miljö. 

 

3.8 Reliabilitet 

Förutom validitet har begreppet reliabilitet en viktig betydelse vid forskningsstudier. Reliabilitet 

utgörs av kriterierna stabilitet, intern reliabilitet samt internbedömarreliabilitet (Bryman, 2011). 

 

Det första kriteriet som är stabilitet innebär att ett mått är stabilt över tid vilket gör att 

undersökningen skulle kunna genomföras på nytt med tid emellan och generera ett liknande 

resultat. Denna studies stabilitet är svår att hävda eftersom personer, organisationer och 

samhällen och det kan leda till att respondenterna svarar annorlunda om undersökningen 

genomförs på nytt. 

 

Den interna reliabiliteten handlar om mått med multipla indikatorer där svaren aggregeras för att 

bilda en totalpoäng (Bryman, 2011). I de enkäter som utformades i denna studie finns det inga 

sådana frågor vilket gör att den interna reliabiliteten inte är relevant. 

 

Internbedömarreliabilitet innebär att det är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan olika 

observatörer eller bedömare av forskningsresultatet. Det är då viktigt att resultatet tolkas på ett 

liknande sätt. I denna studie har studiens arbetsmoment delats upp eftersom forskarna är bosatta 

på olika orter. En har gjort resultatet men den andra har haft tillgång till enkätsvaren och har haft 

möjlighet att ge synpunkter på det genererade resultatet. Detta gör att internbedömarreliabiliteten 
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bedöms vara godkänd men det hade varit fördelaktigt om båda forskarna genomfört analysen 

tillsammans. 

 

3.8.1 Kvalitativa kriterier 

Validitet och reliabilitet fungerar som kvalitetsmått på en studie, men de begreppen passar mindre 

bra när det gäller kvalitativa undersökningar. Det är på grund av att dessa undersökningar inte 

baseras på mätningar. Det begrepp som istället kan användas för att bedöma den kvalitativa 

forskningen är tillförlitlighet. Begreppet innefattar kriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att konfirmera (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet uppnås av att den kvalitativa undersökningen genomförts enligt de regler som finns 

och undersökningens deltagare får möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet 

på rätt sätt (Bryman, 2011). I denna studie har det inte förekommit några intervjuer och det har 

inte heller funnits någon återkoppling med respondenterna. Respondenterna har svarat på frågor 

via de enkäter som skickats ut och möjlighet till bekräftelse har ej funnits. Detta gör att 

trovärdigheten påverkas negativt då det inte är möjligt att veta om studiens forskare tolkat det 

som respondenterna uttryckt skriftligen på rätt sätt. 

 

Överförbarhet nås genom att fokusera på det unika i den kontext som studeras och vilken 

betydelse den aspekt av verkligheten som studien avser mäta har (Bryman, 2011). I den här 

studien kan målet med överförbarhet inte nås eftersom respondenterna har svarat skriftligt på en 

enkät, vilket gjort att studiens forskare inte närvarat i den kontext som respondenterna besvarat 

frågorna i.  

 

Det som behövs för att uppfylla målet om pålitlighet är en komplett redovisning av 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). I avsnittet metod har det i denna studie redogjorts för hur 

forskningsprocessen gått till. Den konfidentialitet som respondenterna ges påverkar mängden 

information som kan redogöras för. 

 

I det sista kriteriet behöver forskaren kunna styrka och konfirmera att forskaren inte medvetet 

låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka resultat i studien (Bryman, 2011). 

Denna studie har skapats med avsikten att undersöka om etnicitet påverkar socialsekreterares 

bedömningar och det material som respondenterna skickat tillbaka genom svaren på enkäterna 
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har analyserats förutsättningslöst för att sedan analyseras i förhållande till den tidigare 

forskningen och det teoretiska ramverket i studien. 

 

3.9 Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer inom forskning som är viktiga att följa.  

Den första är informationskravet. Detta går ut på att de personer som är föremål för den 

forskning som ska göras ska informeras om syftet och tillvägagångssättet samt att deras 

deltagande är frivilligt.  

 

Det andra är samtyckeskravet som innebär deltagarnas rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i den tänkta undersökningen. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att 

respondenterna kunde valt att inte delta; det vill säga genom att inte besvara enkäten. Det som 

kan vara en faktor här är att eftersom avdelningschefen fick enkäterna för att vidarebefordra till 

socialsekreterarna kan avdelningschefen uttryckt en önskan om att socialsekreterarna ska delta i 

studien, vilket i så fall påverkar samtycket. 

 

Konfidentialitetskravet är nästa etiska princip och innebär att obehöriga inte ska få tillgång till 

deltagarnas personuppgifter. När det gäller denna studie vars undersökning skett genom 

användandet av en enkät, kommer respondenterna att vara anonyma när resultatet presenteras. 

Endast benämningen socialsekreterare har använts, vilket gör att konfidentialitetskravet är 

uppfyllt. 

 

Till sist talar Bryman om nyttjandekravet, vilket innebär att den data som samlats in under 

undersökningen inte ska användas till andra ändamål än till forskning. Gällande nyttjandekravet 

har resultatet endast använts till analysen och resultatet som presenteras i studien. 

 

Det som inneburit ett etiskt övervägande är informationskravet. Detta till följd av att vi 

manipulerat namnen på de båda vinjetterna utan att informera respondenterna om detta, något 

som var nödvändigt för att inte äventyra syftet med studien. Vi ser dock inte detta som ett stort 

problem eftersom respondenten gör bedömningen utifrån den information hen har fått. Hen är 

således ovetande om manipuleringen, något som gör att hen inte påverkas av den. Det vi inte 

kunnat kontrollera är om en socialsekreterare som fått Kevins enkät pratat med någon som fått 

Hassan enkät och i sin tur informerat andra. Det skulle i så fall innebära att syftet med studien 
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skulle äventyras eftersom respondenterna kan påverkas av vetskapen om vad studien handlar om 

och anpassa svaren därefter. 
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4. Resultat och analys 

Då vinjetten i denna studie är uppbyggd på både slutna och öppna frågor har resultatet hanterats 

både genom en kvantitativ och en kvalitativ metod. De slutna frågorna presenteras i form av 

deskriptiv statistik, medan de öppna frågorna har behandlats genom en tematisk analys.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

I denna del presenteras resultatet av vinjettens slutna frågor med hjälp av deskriptiv statistik.  

 

4.1.1 Bakgrundsfrågor 

Könsfördelning 

Könsfördelningen visar att av de 17 respondenter som besvarat enkät Kevin är samtliga kvinnor 

(100 procent). När det gäller enkät Hassan är det totalt 22 respondenter varav 1 man (5 procent) 

besvarat enkäten och övriga 21 respondenter är kvinnor (95 procent) Totalt antal respondenter 

på enkät Kevin och enkät Hassan är 39 respondenter. Utav de 39 respondenterna var det 1 man 

(2.5 procent) och övriga 38 respondenter var kvinnor (97,5 procent).  

 
Diagram 1: Åldersfördelning 
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Bland respondenterna i Kevins enkät var det två stycken som var 38 och 29 år gamla, och 

resterande var 70, 59, 49, 36, 34, 32, 30, 28, 27 och 24 år gamla. Genomsnittsåldern på 

respondenterna var 30,76 år.  

 

Bland respondenterna i Hassans enkät var det fyra stycken som var 30 år gamla, tre stycken som 

var 31 år gamla samt två stycken som var 27 och 47 år gamla. Resterande respondenter var 66, 

63, 46, 45, 42, 41, 36, 35, 29, 28 och 25 år gamla. Genomsnittsåldern på respondenterna var 37,14 

år. 

 

Respondenterna i Hassans enkät var därmed i genomsnitt lite äldre än respondenterna i Kevins 

enkät. 

 

Befattning 

Det totala antalet personer som besvarade enkät Kevin var 17 personer varav 2 personer  

(12 procent) hade befattningen 1:e socialsekreterare på barn- och ungdom och 15 personer  

(88 procent) som hade befattningen socialsekreterare på barn- och ungdom. 

 

Utav svaren i enkät Hassan framgår att av det totala antalet på 22 personer var det 1 person (4,5 

procent) som hade befattningen biträdande enhetschef, 1 person (4,5 procent) som hade 

befattningen 1:e socialsekreterare på barn- och ungdom och 20 personer (91 procent) som hade 

befattningen socialsekreterare på barn- och ungdom. 

 
Socionomexamen 

Samtliga 39 respondenter (100 procent) som besvarat enkät Kevin och Hassan har en 

socionomexamen från högskolan. 
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Diagram 2: Yrkesverksamhet 

 
 

Medelvärdet bland respondenterna som svarade på Kevins enkät var 6,29 års yrkesverksamhet, 

medan medelvärdet bland respondenterna som svarade på Hassan enkät var 6,34 års 

yrkesverksamhet. Någon större skillnad där emellan kan alltså inte ses.  

 

4.1.2 Vinjettfrågor 

Diagram 3: Bedömer du att barnet ör i behov av omedelbart skydd? 
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På frågan om barnet är i behov av omedelbart skydd är respondenternas svar mycket lika på både 

enkät Kevin respektive enkät Hassan. Svaret nej, att barnet inte är i behov av omedelbart skydd, 

har valts av 82 procent (14 personer) på enkät Kevin, och av 86 procent (19 personer) på enkät 

Hassan. Svaret att det ej går att bedöma, har valts av 18 procent (3 personer) på enkät Kevin och 

av 14 procent (3 personer) på enkät Hassan. Ingen av respondenterna (0 procent) har valt 

svarsalternativet ja, att barnet är i behov av omedelbart skydd. 

 
Diagram 4: Känner du en oro för barnet? 
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När det gäller om respondenterna känner oro för barnet i den situation barnet befinner sig i 

skiljer det sig en del mellan svaren på enkät Kevin respektive Hassan.  

 

Svaren på enkät Kevin är att 14 personer (82 procent) av respondenterna känner en oro för 

barnet, 1 person (6 procent) känner ingen oro samt 2 personer anser att det inte går att bedöma. 

 

På enkät Hassan svarade 20 personer (91 procent) att de känner oro för barnet och 2 personer (9 

procent) svarade att de inte känner någon oro för barnet. 
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Diagram 5: Oroskategorisering  

 
 
På de alternativ där respondenterna har fått möjlighet att kategorisera sin bedömning av oron för 

barnet finns det tydliga skillnader mellan svaren på enkät Kevin respektive Hassan i vissa av 

kategorierna.  

 

I kategorin uppfostringsstil var det bara 25 procent av respondenterna på enkät Kevin som kände 

oro över den uppfostringsstil som barnets vårdnadshavare använde sig av, men hela 71 procent 

av respondenterna på enkät Hassan kände oro över uppfostringsstilen. 

  

I kategorin att det finns en oro över en brist i föräldrafunktionen var svaren likvärdiga där 50 

procent av respondenterna på enkät Kevin respektive 57 procent på enkät Hassan ansåg att det 

finns en oro. 

 

Svaren i kategorin relationskonflikt inom familjen var nästan identiska där 42 procent på enkät 

Kevin respektive 43 procent på enkät Hassan hade en oro över en relationskonflikt inom 

familjen. 

 

När det gäller kategorin psykisk ohälsa svarade 10 procent av respondenterna på enkät Hassan att 

de kände en oro över att barnet utvecklar en psykisk ohälsa. Ingen av respondenterna (procent 

%) på enkät Kevin svarade att de kände en oro över barnet psykiska hälsa. 
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I kategorin övergrepp var svaren likvärdiga där 50 procent av respondenterna på enkät Kevin 

respektive 57 procent på enkät Hassan kände en oro över att barnet utsätts för övergrepp. 

 

I den sista kategorin, att barnet utsätts för omsorgsbrist/försummelse, fanns det en tydlig 

skillnad. På enkät Kevin svarade 8 procent att de kände en oro över att barnet utsätts för 

omsorgsbrist/försummelse medans hela 33 procent av de som besvarat enkät Hassan kände oro 

för barnet. 

 

Diagram 7: Negativa konsekvenser om utredning inleds? 
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det ansåg att det kunde leda till negativa konsekvenser om utredning inleds, medans 32 procent 

ansåg det på enkät Hassan. Svarsalternativet nej, att det inte kan leda till negativa konsekvenser 

valdes av 33 procent på enkät Kevin och 27 procent på enkät Hassan. Svarsalternativet att det 

inte går att bedöma om det blir negativa konsekvenser om utredning inleds svarade 22 procent på 

enkät Kevin respektive 41 procent på enkät Hassan att det inte går att bedöma. 

 
Diagram 8: Negativa konsekvenser om utredning ej inleds? 
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det sista svarsalternativet som var om det ej går att bedöma om det blir negativa konsekvenser för 

barnet om utredning inte inleds, där 29 procent på enkät Kevin ansåg att det inte går att bedöma 

men ingen av respondenterna (0 procent) på enkät Hassan ansåg detta. 

 

Diagram 9: Skall utredning inledas? 
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svarsalternativet att det inte går att bedöma om utredning ska inledas svarade 12 procent på enkät 

Kevin och 9 procent på enkät Hassan att det inte går at bedöma. 

 
Diagram 10: Fattas info för bedömning? 
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4.2 Tematisk analys 

I denna del presenteras resultatet av den analys som gjorts på vinjettens öppna frågor. Genom 

tematisk analys har likheter och skillnader utkristalliserats i socialsekreterares bedömningar av 

inkommen orosanmälan, med utgångspunkt från etnicitet. I socialsekreterarnas bedömningar är 

flera teman genomgående för både Kevin och Hassan, vilka kommer att presenteras först. 

Därefter följer de teman som är specifika för Kevin respektive Hassan. Nedan presenteras sex 

stycken teman, fyra av vilka är gemensamma för båda enkäterna och två av vilka är specifika för 

vardera enkät.   

 

4.2.1 Gemensamma teman 

Nedan kommer de teman som var gemensamma för både Kevin och Hassan presenteras.  

 

Avsaknad av barnets perspektiv 

Respondenterna har i båda enkäterna i stor utsträckning eftersträvat enskilda samtal med barnet i 

respektive fallbeskrivning. De upplever att detta är något som saknas och som gör det svårt att 

göra bedömningar i ärendena.  

 

Barnsamtalens syfte beskrivs vara att få fram barnets bild av situationen. Det är något som skulle 

förbättra möjligheten att bedöma om något våld förekommer och, om det gör det, vad detta våld 

har för omfattning och allvar. Citat från både Hassans och Kevins enkätsvar sätter ord på 

ovanstående resonemang:  

 

”[…] Eftersom det inte har varit möjligt att prata med Hassan är det svårt att bedöma hur hans 

hemsituation är och om han har utsatts för våld” (Respondent 1, Hassans enkät).  

 

”Behöver ha fler barnsamtal för att bedöma hur allvarligt våldet är” (Respondent 1, Kevins 

enkät).  

 

Vidare beskrivs svårigheten i att göra en bedömning av barnets behov när barnets perspektiv inte 

ges. Exempel på detta presenteras i form av ett citat från Hassans enkätsvar, där respondenten 

gett svar på om det föreligger behov av omedelbart skydd: 

 

”Det är i och för sig ganska svårt att bedöma särskilt då Hassan inte vill prata enskilt och i 

samtalet med hela familjen har en undanskymd roll […]” (Respondent 2, Hassans enkät). 
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Patriarkal familjestruktur 

I enkätsvaren framkommer en oro bland socialsekreterarna för att det mestadels är pappan som 

för familjens talan under mötet med socialsekreteraren, medan mamman och barnet har en 

undanskymd roll.  

 

Vidare tas en oro också upp för att denna skeva samtalsfördelning kan grunda sig i en ojämn 

maktfördelning, vilket kan exemplifieras genom citat från Kevins och Hassans enkätsvar: 

 

”[…] Det är dock oroväckande att pappan tar större delen av tiden i samtalet vilket också 

väcker frågor kring familjens hemsituation och sociala relationer” (Respondent 2, Kevins 

enkät).  

 

”[…] Pappa förnekar allt men varken mamma eller Hassan får möjlighet att berätta sin del” 

(Respondent 3, Hassans enkät).  

 

”[…] Det finns en hel del indikationer på ojämn maktfördelning i familjen som sätter munkavel 

på övriga familjemedlemmar […]” (Respondent 4, Hassans enkät).  

 

Denna skeva samtalsfördelning gör det svårt för socialsekreterarna att bedöma familjens 

situation, då bara pappans röst blir hörd medan mamman och barnet inte ges möjlighet att dela 

med sig av sin bild av anmälans innehåll.  

 

Utredningsskyldighet 

Flertalet respondenter har påpekat att socialsekreterare enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om Våld i nära relationer är skyldiga att inleda en utredning om det föreligger 

misstanke om att ett barn blir utsatt för våld av en närstående. I ett citat från Hassans enkätsvar 

beskrivs detta enligt följande:  

 

”Enligt 6 kap 1 § SOSFS 2014:4 ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda utredning när de får 

kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller 

bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående” (Respondent 5, Hassans 

enkät).  

 

Liknande resonemang förs även i Kevins enkätsvar, där följande citat är ett exempel: 
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”Enligt en SOSFS från 2014, paragraf 6:1§ om jag inte minns fel, skall utredning inledas om 

det inkommit uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för våld av närstående […]” 

(Respondent 3, Kevins enkät).   

 

Detta innebär att, om de uppgifter som framkommit i fallbeskrivningen tolkas som misstanke om 

våld, så finns en skyldighet att alltid inleda utredning. Det finns alltså ett krav på socialsekreterare 

att grunda sina beslut på juridiska källor, såsom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  

 

Föräldrarnas påverkan på barnet 

Det finns en oro bland respondenterna att barnet i mötet med socialsekreteraren känner att det 

inte kan eller vill uttrycka sina egna tankar och känslor på grund av sina föräldrar. Som blivit 

beskrivit av respondenterna i både Hassans och Kevins enkätsvar kan en sådan påverkan på 

barnet ske både genom föräldrarnas närvaro på mötet, men också på grund av påtryckningar 

hemifrån innan och efter mötet. I citat från Kevins enkätsvar benämns ovanstående på följande 

vis: 

 

”[…] Det kanske är svårt för honom att uttrycka vad han verkligen tycker när föräldrarna är 

med” (Respondent 4, Kevins enkät).      

 

”[…] Kevin upplevs inte heller under mötet känna sig fri att säga vad han tänker eller prata 

själv med handläggaren, vilket skapar en oro för att det finns saker som han vet att han inte ska 

berätta […]” (Respondent 5, Kevins enkät).  

 

Flera respondenter i båda enkätsvaren har vidare uttryckt vikten av att barnet ska få möjlighet att 

uttrycka sig innan föräldrarna blir informerade om orosanmälans innehåll. Exempel på detta ges 

genom ett citat från Hassans enkätsvar: 

 

”[…] Finns saker som kunde gjorts annorlunda för möjlighet till mer information från Hassan, 

exempelvis enskilt samtal med honom innan föräldrarna får information om vad orosanmälan 

handlar om, för att ge honom mer möjlighet att uttrycka sig” (Respondent 6, Hassans enkät).  

 

4.2.2 Separata teman 

Nedan kommer de teman som var specifika för just Kevin eller Hassan att presenteras.  
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Dysfunktionellt familjesystem (Kevin) 

Det har beskrivits av flertaliga respondenter i Kevins enkät att det förekommer en oro för det 

familjesystem Kevin befinner sig i. Ett dysfunktionellt familjesystem kan uppstå till del av till 

exempelvis konflikter och våld, och kan i sin tur ge negativa konsekvenser för barnet och dess 

fortsatta utveckling. I följande citat beskriver en av respondenterna närmare hur hemmiljön och 

familjesystemet i Kevins fall upplevs samt hur det kan ge en negativ påverkan på Kevin: 

 

”Det finns flera indikatorer i anmälan som tyder på att det är en stressad hemmiljö och att 

familjelivet innehåller konflikter och känsloutbrott. Det går inte att i nuläget säga att Kevin 

utsätts för fysiskt våld. Vi vet dock att risken för våld ökar i stressade familjesystem […]” 

(Respondent 6, Kevins enkät).   

 

Familjesituationen och hemmiljön kan även vara präglad av andra typer av problem såsom 

konflikter och våld mellan föräldrarna och behöver inte begränsas till konflikter och våld enbart 

gentemot Kevin själv. En annan respondent går in mer på detta enligt följande citat:  

 

”[…] Då det inte framkommer vilka som har höga röster finns även en oro för konflikter och 

eventuellt våld mellan föräldrarna, något som även det är väldigt skadligt för barnet […]” 

(Respondent 7, Kevins enkät).  

 

Det föreligger därmed en vikt att få en god insyn och förståelse för hur barnets familjesystem ser 

ut, då det har en direkt påverkan på barnet.  

 

Föräldraförmåga och uppfostran (Hassan) 

I Hassans enkätsvar poängterades det en oro för den förmåga och uppfostringsstil Hassans 

föräldrar hade. De specifika begrepp som användes varierade en del från respondent till 

respondent, men fokus låg främst på bristande föräldraförmåga, behov av stöd i sin föräldraroll 

samt en auktoritär och hård uppfostringsstil. Exempel på denna oro presenteras i följande citat: 

 

”Oro för föräldrarnas förmåga gällande stimulans, gränssättning och känslomässig tillgänglighet 

[…]” (Respondent 7, Hassans enkät).  

 

Som sagt ovan läggs även fokus på föräldrarnas uppfostran, som kan exemplifieras enligt citatet 

nedan:  
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”[…] det finns risk att han utsätts för våld/kontroll eller en ”hård” uppfostringsstil vilket i sig 

kan få konsekvenser för hans hälsa och utveckling […]” (Respondent 8, Hassans enkät). 

 

I detta ovanstående citat används begreppet uppfostringsstil som en alternativ förklaring till det 

våld Hassan misstänks bli utsatt för. Liknande koppling görs av respondenten i följande citat: 

 

”Innehållet antyder att det förekommer våld alternativt en auktoritär uppfostringsstil vilket är 

riskfaktorer […]” (Respondent 9, Hassans enkät).  

  

4.3 Sammanfattning av resultatet 
När man ser över de teman som utkristalliserats från Kevins och Hassans enkätsvar, går det att 

notera att majoriteten av dem är väldigt lika i både Kevin och Hassans fall. Respondenterna i 

båda enkäterna har lagt mycket fokus på behovet av barnets perspektiv, den patriarkala 

familjestruktur som råder, socialsekreterares utredningsskyldighet då det finns misstanke om våld 

mot barn samt den påverkan föräldrarna uppfattas kunna ha på barnet.   

 
De skillnader som kan uppmärksammas ligger mer i hur respondenterna definierar och formger 

den oro de upplever kring barnet. I Kevins fall läggs mer fokus på hur familjestrukturen är 

utformad och hur en dysfunktionell sådan kan ha en negativ effekt på Kevin. De nämner även 

hur konflikter och våld mellan föräldrarna kan skada Kevin. I Hassans fall trycker respondenterna 

istället mer på föräldrarnas förmåga och uppfostringsstil och hur en bristande sådan kan ha en 

skadlig effekt på Hassans fortsatta utveckling. De talar även flera stycken om uppfostran som en 

alternativ förklaring till det våld Hassan misstänks utsättas för.  

 

Liknande slutsatser kan dras från resultatet i arbetets kvantitativa del där bedömningarna av 

omedelbart skydd och inledning av utredning genomgående var relativt lika varandra i de två 

enkäterna. Det som istället skilde sig åt var hur respondenterna kategoriserade den oro de kände 

för barnet. Till att börja med så var det hela 71 procent av respondenterna i Hassans enkät som 

valde att de kände en oro över den uppfostringsstil barnets föräldrar använde sig av, medan bara 

25 procent av respondenterna på Kevins enkät valde denna kategori. Även när det kommer till 

kategorin att det finns en oro över brist i föräldrafunktionen finns en viss skillnad, där 57 procent 

av respondenterna valde detta på Hassans enkät jämfört med de 50 procent som valde kategorin 

på Kevins enkät.  
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Det var även en skillnad värd att uppmärksamma i hur respondenterna valde kategorin att barnet 

utsätts för omsorgsbrist/försummelse, där hela 33 procent valde detta på Hassans enkät medan 

enbart 8 procent gjorde det på Kevins.  

 

Vidare fanns det en större oro för Hassans psykiska ohälsa jämfört med Kevins, där 10 procent 

av respondenterna i Hassans enkät valde denna kategori medan ingen av respondenterna (0 

procent) uppgav det i Kevins enkät.  
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5. Diskussion 

I denna del följer en diskussion om resultatet från studien kopplat till den tidigare forskningen 

som gjorts samt det teoretiska ramverket. Delen innehåller också en reflektion över den betydelse 

som resultatet har för socialt arbete och en diskussion kring den metod som valts för studien. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning som gjorts har visat att etniciteten spelar mer än en mindre roll vid 

bedömningar (Egonsdotter, 2018). Denna studies syfte har varit att undersöka om 

socialsekreterares bedömningar vid förhandsbedömningar i socialtjänstens barn- och 

ungdomsärenden skiljer sig åt beroende på barnets etnicitet. Studiens resultat har visat på både 

likheter och skillnader i socialsekreterarnas bedömningar.  

 

Resultatet i den kvantitativa delen visar liknande resultat när det gäller barnets behov av 

omedelbart skydd och om utredning ska inledas eller inte. Om man ser till att barnets situation 

ska bedömas på ett likartat sätt av socialsekreterarna oberoende av barnets etnicitet är resultatet 

positivt eftersom socialsekreterarna har kommit fram till samma bedömning i slutändan.  

 

De skillnader som fanns i den kvantitativa delen låg i hur socialsekreterarna kategoriserade den 

oro som de kände för barnet. När det gällde Hassan kände 71 procent av socialsekreterarna oro 

över den uppfostringsstil som föräldrarna använde sig av, men bara 25 procent av 

socialsekreterarna kände oro över Kevin. Skillnader fanns också när det gällde om barnet utsattes 

för omsorgsbrist/försummelse där 33 procent kände oro för Hassan men bara 8 procent för 

Kevin. Skillnaderna är intressanta eftersom vinjetterna är identiska förutom namnen på 

personerna.  

 

Enligt Egonsdotters (2018) forskning finns det en förförståelse hos bedömaren som kan leda till 

att barn bedöms olika. Fiske (1990) uppger att förförståelsen och de slutsatser som dras är 

baserade på vilken social kategori barnet tillhör. I denna studie går det inte att utesluta att andra 

faktorer har påverkat bedömningen, men det är onekligen intressant med den stora skillnaden i 

bedömningen med tanke på att bara namnen ändrats i vinjetterna. 

 

Resultatet i den kvalitativa delen visar liknande resultat gällande socialsekreterarnas behov av att 

få barnets perspektiv på sin livssituation, den oro som finns över den patriarkala familjestruktur 
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som råder, att socialsekreterare har utredningsskyldighet då det finns misstanke om våld mot barn 

samt att föräldrarna har en negativ påverkan på barnet. 

 

De skillnader som fanns var hur socialsekreterarna kategoriserar sin oro över barnet. När det 

gäller Kevin var det hur familjestrukturen är utformad och hur en dysfunktionell sådan kan ha en 

negativ effekt på Kevin samt misstankar om att det förekommer våld och konflikter mellan 

föräldrarna. Gällande Hassan var det föräldrarnas förmåga och uppfostringsstil och hur en 

bristande sådan kan ha en skadlig effekt på Hassans fortsatta utveckling. 

 

Enskilda samtal med barnet efterfrågades i hög grad av socialsekreterarna med motiveringen att 

det behövs för att kunna göra en bedömning. Verkligheten ser ut så att i det dagliga arbetet stöter 

socialsekreterarna på situationer där barnet inte alls vill prata med socialsekreterarna eller inte 

säger någonting under barnsamtalet. En bedömning behöver således göras utifrån den 

information som socialsekreteraren har att utgå ifrån vilket också är fallet i den fiktiva 

fallbeskrivning som socialsekreterarna tagit ställning till i undersökningen. I den bästa av världar 

är det alltid bättre med mer information. 

 

I denna studie bedömdes familjens system av en del av socialsekreterarna vara dysfunktionellt 

med konflikter eller våld i hemmiljön vilket enligt socialsekreterarna kan leda till negativa 

konsekvenser för barnets fortsatta utveckling. I socialsekreterarnas arbetsuppgifter ingår det en 

skyldighet att utreda ett barns situation om det förekommer våld. Det innebär att i denna 

situation beror det på vilken allvarlighetsgrad konflikterna och våldet bedöms ligga på, om 

utredning ska inledas eller inte. I denna studie har inte det måttet undersökts, vilket kunde ha 

gjorts med ett skalmått där socialsekreterarna fått bedöma oron enligt allvarlighetsgrad på en 

skala 0–10 där noll betyder att oron är mycket låg och 10 att oron är mycket hög. Avsaknaden av 

detta mått i denna studie gör att det inte går att veta vilken bedömning socialsekreterarna gjort i 

frågan. 

 

5.1.1 Andra faktorer som påverkar socialsekreterarens bedömning 

De skillnader som framgått i resultatet kan inte uteslutande förklaras med vilken etnicitet barnet 

har. Istället finns det otaliga andra faktorer som kan påverka socialsekreterarnas bedömning och 

resonemang. Kön, ålder, yrkeserfarenhet och utbildning är några bakgrundsfaktorer som har en 

inverkan, och som i denna studie skiljer sig hos respondenterna.  
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Vidare påverkar socialsekreterarens arbetsplats och arbetsmiljö hur de utför sina arbetsuppgifter, 

då varje arbetsplats har sin uppsättning normer, eller informella regler som Svensson (2007) 

benämner dem. I denna studie kommer respondenterna från olika kommuner och arbetar 

därmed på olika arbetsplatser, vilket innebär att de arbetar under olika informella regler. 

Skillnader i hur de gör sina bedömningar och resonemang i enkäten kan därför likväl bero på att 

det finns en skillnad i vilka uppsättningar informella regler som råder på deras respektive 

arbetsplatser.  

 

Vidare beskrivs normalitet som kollektiva förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt (ibid). 

Ett samhälles individer är, genom sin socialisering in i det normala samt deras prövning och 

omprövning av hur man ska vara och tänka i möten med varandra, med och utvecklar vad denna 

normalitet är. De normer som råder hos den enskilda socialsekreteraren kan alltså sägas bero på 

de normer som skapats i den sociala kontext individen befinner sig i. Socialsekreteraren, som i sin 

funktion som gräsrotsbyråkrat är del av ett av samhällets myndigheter, bidrar dessutom med att 

upprätthålla dessa normer, såsom konstateras av Lipsky (2010).  

 

5.1.2 Barnuppfostran eller våld 

Raman och Hodes (2012) beskriver svårigheten för socialsekreterare som arbetar med barn från 

andra kulturella grupper att identifiera, och välja mellan, vad som är till del av kulturella skillnader 

och vad som är barnmisshandel. Det råder nämligen en stark variation i barnuppfostran mellan 

olika kulturella grupper, liksom skiljer det sig mycket i hur barnmisshandel och barnförsummelse 

definieras. I denna studies fall har det uppmärksammats att respondenterna i sina kommentarer 

på Hassans enkät beskrivit föräldrarnas uppfostringsstil som ett alternativ till misstanken som 

råder om att Hassan är utsatt för våld. Inget sådant har framkommit från Kevins enkätsvar. 

Denna upptäckt indikerar att det även i detta fall finns en svårighet för socialsekreterarna att 

urskilja vad som är barnmisshandel och vad som är ett beteende som utmynnar sig från familjens 

etnicitet och kultur.  

 

5.2 Resultatets betydelse för socialt arbete 

Studiens resultat har en betydelse för diskussionen kring om det finns skillnader i 

socialsekreterares bedömningar beroende på vilken etnicitet barnet har. Resultatet har visat på 

vissa skillnader i bedömningar under förhandsbedömningens gång. Det innebär att 

socialsekreterarna till viss del gjort bedömningar som skilt sig åt beroende på barnets etniska 

bakgrund. 
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Dock visar inte resultatet i denna studie på några större skillnader när det gäller om det ska 

inledas utredningen eller inte efter förhandsbedömningen som gjorts. För det sociala arbetet på 

socialtjänsten betyder det att barnen till största del bedöms på samma sätt oavsett etnicitet. Det 

som är intressant är att vägen till det förslag till beslut som socialsekreterarna kommer fram till 

ser annorlunda ut, att det finns skillnader i bedömningarna på vägen till beslutet. 

 

När det gäller studiens urval har det varit relativt litet, beroende på att det önskvärda antalet svar 

på enkäterna ej inkommit. Det gör det svårare att generalisera resultatet till den övriga 

populationen som är andra socialsekreterare som arbetar på socialtjänstens barn- och 

ungdomsavdelningar. 

 

5.3 Metoddiskussion 

En nackdel med att använda sig av enkäter är att det inte går att ställa några följdfrågor till 

respondenterna. En annan nackdel är att antalet frågor begränsas eftersom enkäten i annat fall tar 

för lång tid för respondenterna att besvara (Bryman, 2011). 

 

Med tanke på den arbetsmängd som socialsekreterare är belastade med ansågs metoden med 

enkät vara bättre än att göra intervjuer på plats, vilket hade tagit betydligt mer av 

socialsekreterarnas arbetstid. 

 

Resultatet som genererats i denna studie är begränsat av flera olika skäl. Den största anledningen 

är att respondenterna som gjort bedömningen inte har träffat personerna i vinjetterna och hade 

de träffats är det möjligt att bedömningen varit annorlunda. En annan anledning är att enkäterna 

inte kan göras hur omfattande som helst med tanke på att respondenterna ska ha en realistisk 

möjlighet att hinna besvara enkäten inom rimlig tid för att inte tröttna eller helt enkelt väja att 

inte delta alls på grund av omfattningen. En tredje anledning är att det inte finns någon möjligt att 

ställa några följdfrågor till respondenterna vilket hade gett möjlighet till mer information och 

följaktligen mer datamaterial till studiens resultat. Dock har enkäterna i denna studie utformats 

 

med en del möjlighet för respondenterna att motivera varför bedömningen varit på ett visst sätt, 

även om det inte kan jämföras med möjligheten till att ställa följdfrågor direkt till respondenten. 
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5.4 Slutsats 

Det är har framkommit mestadels likheter i hur socialsekreterarna genomför sina bedömningar i 

de två vinjetterna, vilket ger indikationer på att bedömningarna är tämligen likvärdiga även i 

ärenden där familjerna har skilda etnicitet. Denna upptäckt är mycket positiv, då det innebär att 

barn åtminstone utifrån dessa förutsättningar ges samma möjligheter till hjälp och stöd från 

socialtjänsten.  

 

Det går visserligen att utläsa vissa skillnader i hur socialsekreterarna gör sina bedömningar i 

vinjetterna. Dessa handlar dock snarare om resonemangen bakom bedömningarna liksom hur 

oron kategoriseras. Själva bedömningarna och besluten var i det stora hela likvärdiga. Om 

skillnaderna kan förklaras med barnens skilda etniciteter, eller om det snarare beror på en 

kombination av andra faktorer såsom socialsekreterarnas bakgrund och arbetsplats, går dock inte 

att svara på.  

 

5.5 Vidare forskning 

Med kvalitativa intervjuer i anslutning till de genomförda vinjetterna skulle mer uppgifter kunna 

tas in kring socialsekreterarnas resonemang. Mer kunskaper skulle därigenom kunna samlas in 

kring varje enskild socialsekreterares föreställningar, normer, värderingar, etiska 

ställningstaganden och förklaringar, vilket i sin tur hade synliggjort vad likheterna och 

skillnaderna i vinjetten beror på.  

 

Av intresse skulle även vara att ta reda på hur socialsekreterarna går till väga i de fall de bedömer 

att informationen som ges är otillräcklig. I vinjettstudien var det en stor andel som svarade just 

detta; att informationen var bristfällig. I de fall man på grund av en tidspress inte kan få in mer 

information och måste ta ett beslut om omedelbart skydd eller inledning av insats, hur ser 

bedömningen ut då?  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Enkät 

Socialsekreterares bedömningar i en skydds- och förhandsbedömning 

Du kommer först att få svara på ett antal bakgrundsfrågor och enkäten fortsätter sedan med 

fallbeskrivning och tillhörande bedömningsfrågor. 

 

Bakgrundsfrågor 

Var god svara på dessa bakgrundsfrågor om dig själv.  

 

1. Ange ditt kön 

_____ 

 

2. Ange ditt födelseår 

_____ 

 

3. Ange din befattning 

_____ 

 

4. Har du socionomexamen eller likvärdig utbildning? 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Pågående 

 

5. Hur många år har du varit verksam som socialsekreterare inom området barn och 

unga? 

_____ 

 

Fallbeskrivning 

Orosanmälan 

Inkommer orosanmälan per telefon från Karin Gustavsson. Hon bor granne med familjen 

Johansson/Ali och uppger sig känna en oro för det äldsta barnet i familjen, Kevin/Hassan 10 år.  
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Karin berättar att familjen Johansson/Ali bor i lägenheten under hennes sedan sex månader 

tillbaka. Karin uppger att hon ofta hör ”högljudda röster” och ”smällar i dörrar” från deras 

lägenhet. Hon säger att det låter som att de ”flyttar runt möbler” hela tiden. Kevin/Hassan har 

även tre yngre syskon som Karin säger sig känna en oro för, då hon ofta hör dem gråta om 

dagarna.  

 

Karin berättar att hon upplever att Kevins/Hassans föräldrar är hårdhänta mot honom. Hon 

uppger att hon till exempel ofta ser dem greppa honom hårt om armen när de är ute samt att de 

pratar med honom på ett sätt som upplevs ilsket och upprört. Hon ringer nu för att hon tyckte 

sig se ett blåmärke på Kevins/Hassans arm och känner sig orolig för honom. 

 

Telefonsamtal 

Telefonsamtal görs till familjen Johansson/Ali. Kevins/Hassans pappa Henrik/Mohammed 

svarar och blir underrättad om orosanmälan som inkommit. Henrik/Mohammed upplevs 

irriterad över detta och uppger att grannarna bara ”klagar hela tiden”. Henrik/Mohammed går 

med på att komma in på ett möte på socialkontoret med sin fru Helen/Fatima och 

Kevin/Hassan, men uttrycker flera gånger under samtalet att det inte är nödvändigt.  

 

Besök 

Pappa Henrik/Mohammed och mamma Helen/Fatima kommer på besök på socialkontoret 

tillsammans med Kevin/Hassan. Under besöket pratar mest pappa Henrik/Mohammed. Han 

uttrycker att de inte behöver någon hjälp från Socialtjänsten. Han uppger vidare att det bara är 

grannarna som är för ”nyfikna” och att de inte har några bekymmer hemma. Mamma 

Helen/Fatima instämmer på det Henrik/Mohammed säger. Kevin/Hassan är tyst under samtalet 

och svarar bara kort på frågor som ställs direkt till honom. Han vill inte att hans föräldrar lämnar 

rummet så att han kan prata enskilt med socialsekreteraren. 

 

Registerutdrag 

Familjen har inte varit aktuella hos Socialtjänsten tidigare. 

 

Bedömningsfrågor 

Var god svara på följande frågor enbart utifrån den information som ges i ovanstående 

fallbeskrivning. 

 



Felicia Westin & Johan Alnefjord 
Jönköping University VT2018 

 

51 
 

1. Bedömer du att det föreligger behov av omedelbart skydd för Kevin/Hassan? 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Går inte att bedöma 

 

2. Motivera ditt svar på fråga 1 

_____ 

 

3. Bedömer du att det finns skäl till oro för Kevins/Hassans situation? 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Det går inte att bedöma 

 

4. Motivera ditt svar på fråga 3 

_____ 

 

5. Om du svarade JA på fråga 3, hur skulle du kategorisera oron? 

▪ Barnet utsätts för omsorgsbrist/försummelse 

▪ Barnet utsätts för övergrepp 

▪ Exploatering av barnet 

▪ Psykisk ohälsa hos barnet 

▪ Skolsociala problem 

▪ Beteendeproblem hos barnet 

▪ Normbrytande beteende hos barnet 

▪ Barn med psykiska eller fysiska funktionshinder 

▪ Relationskonflikt inom familjen 

▪ Familjens ekonomiska eller/och bostadsmässiga problem 

▪ Föräldrarnas behov av avlastning 

▪ Brist i föräldrafunktionen 

▪ Uppfostringsstil 

▪ Psykisk eller fysisk ohälsa hos föräldrarna 

▪ Psykiska eller fysiska funktionshinder hos föräldrarna 

▪ Alkohol, drog- eller annat missbruk hos föräldrarna 

▪ Kriminalitet hos föräldrarna 
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6. Bedömer du att det kan uppstå negativa konsekvenser för Kevin/Hassan om utredning 

inleds? 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Går inte att bedöma 

 

7. Motivera ditt svar på fråga 6 

_______ 

 

8. Bedömer du att det kan uppstå negativa konsekvenser för Kevin/Hassan om utredning 

inte inleds? 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Går inte att bedöma 

 

9. Motivera ditt svar på fråga 8 

_______ 

 

10. Bedömer du att utredning skall inledas? 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Går inte att bedöma 

 

11. Motivera ditt svar på fråga 10 

_______ 

 

12. Tycker du att det fattas information för att man ska kunna avsluta 

förhandsbedömningen med beslut? 

▪ Ja 

▪ Nej 

 

13. Om du svarade JA på fråga 12, vilken ytterligare information anser du behövas för att 

kunna avsluta förhandsbedömning med beslut? 
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_______ 

 

7.2 Bilaga 2 – Missivbrev till enhetschef 

Jönköping 7:e Maj 2018. 

 

Mail till avdelningschef IFO 

 

Hej,  

 

Vi är två studenter som studerar sjätte terminen på Socionomprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping. För närvarande håller vi på med vår C-uppsats och vår studies syfte är att undersöka 

socialsekreterares val och beslut vid skydds- och förhandsbedömningar som avser barn.  

För att studera detta har vi utformat en vinjettstudie i web-enkätform som vi planerar att skicka 

ut till socialsekreterare som är verksamma i er kommun. Vi undrar därför om det är okej för dig 

att vi genomför denna studie hos er. Vi vill veta hur många handläggare ni har som är verksamma 

i barnärenden samt om du kan ge oss deras mailadress.  

Om Du har några frågor kring vår studie är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss på 

nedanstående adresser: 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Felicia Westin vefe15fw@student.hj.se 

Johan Alnefjord aljo1521@student.hj.se 

 

7.3 Bilaga 3 – Missivbrev till socialsekreterare 

Missivbrev 

Jönköping 10:e maj 2018 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar 6:e terminen på Socionomprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping.  
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Vi är intresserade av hur socialsekreterare gör skydds- och förhandsbedömningar. Vårt syfte är att 

undersöka socialsekreterares val och beslut vid förhandsbedömningar som avser barn. För att 

uppnå vårt syfte har vi konstruerat en vinjett (kort berättelse) med tillhörande frågor (se länk) och 

vänder oss nu till Dig som socialsekreterare med en förfrågan om deltagande i vår studie. Vi 

hoppas att Du vill besvara våra frågor, men Din medverkan är frivillig. Om Du väljer att delta i 

vår studie, så är det viktigt att Du besvarar frågorna enskilt och inte i samråd med andra. Enkäten 

tar cirka 10 minuter att besvara. 

  

Dina uppgifter hanteras konfidentiellt och svaren kommer endast att användas för denna uppsats. 

 

Med studien hoppas vi kunna bidra med ny och viktig kunskap inom området. 

 

Om Du har några frågor kring vår studie är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss på 

nedanstående e-mail adresser. 

 

 

Sista svarsdatum är fredagen 18:e maj 2018. 

 

Länken till enkäten är bifogad nedan: 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Felicia Westin (E-post: vefe15FW@student.ju.se) 

Johan Alnefjord (E-post: aljo1521@student.ju.se) 

 


