
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

En vinjettstudie om etnicitetens 

betydelse i socialsekreterares 

bedömningar av unga 

lagöverträdare 

 

HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete 

FÖRFATTARE: Darlene Ingabire och Majlinda Vitija 

HANDLEDARE: Lena Olsson 

JÖNKÖPING 2019 juni 



i 
 

 
 

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Lena Olsson, vår handledare, som har varit en klippa genom 

skrivandet av vår C-uppsats. Tack till våra nära och kära som har stöttat och gett oss energi. Vi 

vill även tacka Emma Lundström och Reihane Pour Mehran som har funnits där för oss som 

stöd. 

  



ii 
 

Abstract 

 

Title: A vignette study about the significance of ethnicity in social worker’s assessments of juvenile 

offenders 

Authors: Darlene Ingabire & Majlinda Vitija 

Tutor: Lena Olsson  

Examinator: Staffan Bengtsson 

 

Previous research has shown that ethnicity can have an impact in social worker’s assessments. 

Despite this, research is relatively limited when it comes to the subject of the influence of ethnicity 

in child health investigations, particularly in assessments of juvenile offenders. The purpose of this 

study is to investigate if and how social worker’s assessments of juvenile offenders differ based on 

the ethnicity of the youth. This issue is essential in today's society, as Sweden is characterized by a 

multi-culture and a variety of ethnicities. To achieve the purpose of the study, two vignette surveys 

were designed where the only difference was the name of youth. In one vignette the youth had a 

Swedish name (Adam) and in the second vignette the youth had a name linked to a foreign name 

(Amir). The vignettes were sent in the form of a web survey to social workers who are active in the 

child and youth care of social services. The vignette surveys were answered by 25 social workers, 

of which 12 treated the survey on Adam and 13 the survey on Amir. The results show that there 

aren’t any statistically significant differences in social worker’s assessments based on youth 

ethnicity. However, there is a statistically significant difference between the age of social workers 

in relation to the estimation of concern in particularly one aspect of the youth life. The results have 

been linked to previous research in the field and to theoretical starting points from social 

constructivism, street-level bureaucracy, categorizations and stereotypes.  
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Sammanfattning 

 

Titel: En vinjettstudie om etnicitetens betydelse i socialsekreterares bedömningar av unga 

lagöverträdare 

Författare:  Darlene Ingabire & Majlinda Vitija 

Handledare: Lena Olsson 

Examinator: Staffan Bengtsson 

 

Tidigare forskning har visat att etnicitet kan ha en inverkan i socialsekreterares bedömningar. Trots 

detta är forskning relativt begränsad när det kommer till ämnet om inverkan av etnicitet i 

barnavårdsutredningar, i synnerhet vad gäller bedömningar om unga lagöverträdare. Syftet med 

denna studie är att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare 

skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet. Denna fråga är väsentlig i dagens samhälle, eftersom 

Sverige som land präglas av mångkultur och ett flertal olika etniciteter. För att uppnå studiens syfte 

utformades två vinjettenkäter där enda skillnaden var ungdomens namn. I den ena vinjetten hade 

ungdomen ett svenskt namn (Adam) och i den andra vinjetten hade ungdomen ett namn som är 

sammankopplat med ett utländskt namn (Amir). Vinjetterna skickades i form av en webbenkät till 

socialsekreterare som är verksamma inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. 

Vinjettenkäterna besvarades av 25 respondenter, varav 12 behandlade enkäten om Adam och 13 

om enkäten Amir. Resultatet visar att det inte föreligger några statistiskt signifikanta skillnader i 

respondenternas bedömningar beroende på ungdomens etnicitet. Däremot föreligger en statistiskt 

signifikant skillnad mellan respondenternas ålder i relation till oroskattning i ett av ungdomens 

livsområde. Resultatet har kopplats till tidigare forskning inom området och teoretiska 

utgångspunkter från socialkonstruktivism, gräsrotsbyråkrati, kategoriseringar och stereotyper. 

 

   

 

 

 

 

Nyckelord: Ungdomsbrottslighet, unga lagöverträdare, etnicitet, vinjettstudie, socialtjänst, 

socialsekreterare, bedömning  
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1. Inledning    

I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) framgår socialnämndens ansvar för att främja social och 

ekonomisk trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor samt att ge stöd och hjälp till medborgare som 

behöver det. Socialsekreterare anställda inom socialtjänsten har som uppgift att utreda och bedöma 

om klienter är i behov av stöd och hjälp från socialtjänsten. En målgrupp av klienter som 

socialtjänsten ansvarar för är barn och unga. Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialtjänsten se till att denna 

målgrupp får en gynnsam utveckling och ”med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos 

barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling”. Enligt 3 § lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) (LVU) kan risk för ogynnsam utveckling exempelvis 

föreligga om en ungdom deltar i brottslig verksamhet. När en person som inte har fyllt 18 år är 

misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse, ska socialtjänsten underrättas, enligt 6 § lag med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (SFS 1964:167) (LUL). Ungdomar under 15 år och 

upp till 18 år som begår brott ska i första hand bli föremål för sociala åtgärder och tas om hand av 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Denna studie handlar om hur socialsekreterare som är verksamma inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård behandlar ärenden som rör unga lagöverträdare. Studien avser att undersöka om och 

hur socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens 

etnicitet. Denna fråga är högst aktuell i dagens samhälle, eftersom Sverige som land i dag präglas 

av mångkultur samt ett flertal olika etniciteter, till följd av den ökade invandringen under de senaste 

decennierna (Eliassi, 2006). Trots det är effekten av etnicitet i utredningar som gäller barn och unga 

ett relativt outforskat område (Egonsdotter, Bengtsson, Israelsson, Borell, 2018), i synnerhet 

bedömningar som gäller unga lagöverträdare (Bishop & Frazier, 1996).  

 

Förvaltningsmyndigheter och andra som verkar inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet 

ska behandla alla lika enligt 1 kap. 9§ Regeringsformen (SFS 1974:52) (RF). Detta innebär att 

myndigheter såsom socialtjänsten eller domstolar ska vara opartiska och inte behandla klienter 

utifrån deras ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Trots detta har forskning visat att kön (Schlytter, 

1999) och etnicitet har inverkan i socialsekreterares bedömningar (Östberg, 2010). Enligt Dominelli 

(1997) finns det en tendens hos socialarbetare att skildra sitt arbete i termer av neutralitet, 

opartiskhet, färgblindhet och att alla klienter oavsett bakgrund behandlas på ett likartat sätt. Men 

stämmer detta i det praktiska arbetet? Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) argumenterar 

emot detta genom att understryka att tanken om att socialarbetare är objektiva och neutrala är en 
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illusion, eftersom socialt arbete är en del av samhällets strukturella maktordningar där människor 

kategoriseras på basis av exempelvis kön, etnicitet, sexualitet och klass, vilket bidrar till ojämlik 

behandling och förtryck.    

 

Det är angeläget att urskilja och framhäva eventuella skillnader i socialsekreterares bedömningar, 

kopplade till samhälleliga föreställningar om etnicitet, utifrån kravet om likhet inför lagen enligt RF 

(SFS 1974:52), för att undvika att kvalitetskrav och rättssäkerhet i det social arbetets praktik inte 

tillgodoses.  Ungdomsbrottslighet som fenomen anses vara ett stort samhällsproblem.  Ungdomar 

är bland de mest brottsaktiva grupperna i jämförelse med övrig befolkning (Brå, 2017). I och med 

att socialtjänsten är en av de viktigaste aktörerna när det gäller ungdomar som har begått brott, 

finns det anledning att undersöka deras roll utifrån bedömningar som de genomför i processen 

(Socialstyrelsen, 2009).   
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2. Syfte och frågeställningar    

 

Studien ämnar undersöka hur socialsekreterare som är verksamma inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård behandlar ärenden som avser unga lagöverträdare. Studiens syfte är att undersöka 

om och hur socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare skiljer sig åt beroende på 

ungdomens etnicitet. Studiens frågeställningar lyder följande: 

 

Finns det skillnader i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare beroende på etnicitet 

när det gäller:  

 

• Om särskilt vårdbehov föreligger? 

 

• Faktorer som indikerar behov av särskild vård? 

 

• Val av lämpliga påföljder/insatser? 

 

• Identifiering av skydds- och riskfaktorer? 

 

Om så är fallet, hur ser skillnaderna ut? 
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3. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation och tidigare forskning i syfte att ge en överblick 

kring betydelsen av etnicitet i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare. I följande 

avsnitt kommer även socialtjänstens roll och begreppsförklaringar av ungdomsbrottslighet och 

unga lagöverträdare, etnicitet, påföljder samt risk och skyddsfaktorer att presenteras. 

 

3.1 Etnicitet  

Själva begreppet etnicitet härrör ur det grekiska ordet ”ethnos”, som betecknar ”ett folk”.  

Att dela samma etnicitet innebär att en grupp av människor delar språk, kultur, levnadsförhållande, 

historia, religion och olika sätt att klä och smycka sig. Begreppet etnicitet refererar till en typ av 

social identitet som sammankopplas med härkomst och kulturella skillnader. Begreppet är nära 

sammanlänkat med begreppen nation och ras då alla tre anvisar till en kategori av människor 

(Giddens,2014). Begreppet ras används vanligtvis inte i Sverige (Mattsson, 2015), det finns dock 

internationella forskningsstudier som den aktuella studien refererar till som använder begreppet ras 

i samma betydelse som etnicitet (Bishop & Frazier, 1996; Leiber & Mack, 2003).  En grupp som 

en person identifierar sig med kan kallas för etnisk grupp, men etnisk grupp kan även utmärka en 

grupp i vilken andra har placerat in personen i (Mattsson, 2015). Personer som anses omfattas av 

en viss etnisk grupp kan uteslutas från olika sammanhang via utestängande mekanismer som 

fördomar, rasism, stereotyper och diskriminering. Uttrycket etniska minoriteter används ofta vid 

referering till grupper som behandlas fördomsfullt av majoritetssamhället och som är i 

underordnad position i förhållande till den dominerande gruppen i samhället. En av de grupper 

som anses tillhöra etniska minoriteter är migranter (Giddens, 2014). Begreppet etnicitet relaterar 

till begreppet kultur, då de båda berör normer och värderingar som en grupp anses ha gemensamt. 

Dock omfattar termen kultur fler områden och kan till exempel användas som hänvisning till 

organisationskultur eller ungdomskultur, till skillnad från etnicitet som i första hand associeras till 

nationalitet, språk och religion (Mattsson, 2015). 

 

Utifrån ovannämnda förklaringar kommer begreppet etnicitet i denna studie att användas i 

hänvisning till en social identitet som associeras med ursprung och kulturella skillnader. I studien 

manifesteras etnicitet genom namnet på den unga lagöverträdaren (ett typiskt och ett icke-typiskt 

svenskt namn. Även om etnicitet utgör det centrala begreppet i denna studie, refereras i studien till 

några forskningsstudier som använder begreppen kultur och ras, men i samma betydelse som 

etnicitet.  
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3.2 Ungdomsbrottslighet och unga lagöverträdare   

I Sverige betraktas en person som fyllt 18 år som myndig och har därav samma rättigheter och kan 

ta lika mycket ansvar som vuxna. Det resulterar i att personer under 18 år ur detta synsätt, betraktas 

som ungdomar. Ungdomar blir först när de är 15 år straffmyndiga och kan efter det lagföras vid 

brottslig aktivitet. Straffbelagda handlingar som begås av de personer som definieras som 

ungdomar blir således ett fall av ungdomsbrottslighet (Estrada & Flyghed, 2017).  Begreppet unga 

lagöverträdare definieras som ungdomar som gjort sig skyldiga till brott när de är i åldern 15 till 21 

år (Prop. 2005/06:165). Barn och ungdomar som blir aktuella inom socialtjänsten på grund av 

kriminalitet är i huvudsak lagöverträdare från 15 (straffmyndighetsåldern) till 18 år. Efter 18 

årsåldern blir det kriminalvården som allt mer tar över ansvaret för den unge (SOU 2004:122). 

Utifrån ovannämnda begreppsförklaringar kommer begreppet unga lagöverträdare i denna studie 

användas i hänvisning till ungdomar som begår brott när de är mellan 15 - 17 år. 

  

Brottsaktiviteten hos ungdomar mellan 15–17 år är till sin andel av populationen högst i jämförelse 

med andra åldersgrupper. De höga brottsliga aktiviteterna under mellantonåren kan förklaras som 

en övergående fas från ungdomsperiod till vuxenperiod då rapporten visar att brottslig aktivitet 

avtar ju äldre personen blir (Brå, 2017). Risken för kriminellt återfall för en ung lagöverträdare är 

högre än andra grupper och blir således en prioriterad målgrupp vad gäller förhindrande insatser 

för kriminella återfall och påbörjad brottslig aktivitet hos de unga (Brå, 2005).  Utifrån Brås 

skolundersökning om brott (2018) är skadegörelse, våldsbrott samt stöldbrott de vanligast 

förekommande huvudbrotten bland unga lagöverträdare. 

    

Det debatteras om att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i lagförda brott (Brå, 

2008). Men vad gäller debatten om en överrepresentation av gärningspersoner med utländsk 

bakgrund menar Brå (2008) att överrepresentationen skiljer sig åt beroende på vilken brottstyp som 

undersöks eller vilka indikatorer som används vid jämförandet mellan personer med utländsk 

bakgrund och personer med svensk bakgrund. Enligt kriminalstatistikens uppgifter lagförs 

ungdomar med utländsk bakgrund 2 gånger mer för brott än en ungdom med svensk bakgrund. 

Överrepresentationen innebär inte att ungdomar med utländsk bakgrund står för majoriteten av 

lagförda brott då de till sin andel är mindre i populationen än ungdomar med svensk bakgrund är 

(Brå, 2008). Det är däremot 2,5 gånger vanligare att personer med utländsk bakgrund blir 

registrerade som misstänkta för brott i jämförelse med personer med svensk bakgrund även fast 
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statistiken visar på att majoriteten av registrerade fullgjorda brott begås av jämförelsegruppen 

(personer med svensk bakgrund). Det har även visats att ungdomar med utländsk bakgrund i större 

utsträckning anmäls och upptäcks för brott än ungdomar med svensk bakgrund. Detta kan 

förklaras som ett resultat av att ungdomar med utländsk bakgrund mer ofta växer upp i relativt sett 

mer ogynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden (Brå, 2005), men kan också ses som en 

förekomst av diskriminering och stigmatisering av unga med utländsk bakgrund i samhället 

(Estrada & Flyghed, 2017).  

 

3.3 Socialtjänstens roll   

Socialtjänsten ska enligt 5 kap. 1§ (SFS 2001:453) SoL verka för att barn och unga får en gynnsam 

utveckling och en uppväxt under trygga förhållanden samt arbeta preventivt för att förhindra att 

barn och unga utsätts för fara i sitt hem och i andra miljöer. Omständigheter som kan bidra till en 

ogynnsam utveckling är enligt LVU (SFS 1990:52) till exempel misshandel eller omsorgsbrist i 

hemmet eller att den unge själv missbrukar beroendeframkallande medel eller deltar i brottslig 

verksamhet. Vid misstanke om brott som kan leda till fängelse när det gäller en person som är 

under 18 år blir socialtjänsten skyldig att medverka i rättsprocessen enligt 6§ LUL (SFS 1964:167). 

Detta innebär bland annat att en företrädare från socialtjänsten närvarar vid polisförhör enligt 7§ 

LUL när en person under 18 år är misstänkt för brott. Närvarandet sker om det är möjligt och om 

det kan ske utan men för utredningen.  

 

Om brottet som den unge begått inte anses vara ringa och att förutsättningar för åtalsunderlåtelse 

inte finns, begär åklagare in ett yttrande enligt 11§ i LUL (SFS 1964:167) av socialtjänsten. 

Socialtjänsten har vid begärandet en skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning enligt 11 kap. 1§ 

SoL (SFS 2001:453).  Yttrande ska enligt 11§ LUL (SFS 1964:167) inhämtas från socialtjänsten av 

åklagare innan beslut i åtalsfrågan om en ungdom under 18 år skäligen är misstänkt för 

brott. Yttrandet begärs in om den unge erkänt brottet eller om graden av misstankarna mot den 

unge är hög. Yttrandet ska enligt 11§ tredje stycket LUL (SFS 1964:167) bland annat redogöra för 

den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter vad gäller hemförhållanden, insatser 

som socialtjänsten avser att vidta samt vilka åtgärder socialtjänsten tidigare vidtagit. Innehållet i 

yttrandet ska ge beslutsfattarna uppfattning om karaktären av det särskilda vårdbehovet, om det 

finns behov av särskild vård hos ungdomen samt socialtjänstens omdöme om lämplig 

insats/påföljd och detta används som underlag vid beslut om åtal. Socialtjänsten yttrar sig om 
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lämpliga påföljder/insatser om de anser att det föreligger ett särskilt vårdbehov hos den unge 

lagöverträdaren (Socialstyrelsen, 2009). 

   

Det stadgas i brottsbalken 32 kap. 1§ (SFS 1962:700) (BrB) att person som begår brott när de är 

under 21 år kan komma att dömas till påföljd eller annan åtgärd enligt SoL (SFS 2001:453) eller 

LVU (SFS 1990:52) om det föreligger särskilt vårdbehov. Den särskilda vården syftar till att 

motverka en ogynnsam utveckling hos den unge. Vid bedömning av det särskilda vårdbehovet eller 

annan åtgärd enligt SoL eller LVU beaktas den unges hela livssituation för att kunna föreslå en 

insats/vård som är lämplig för det enskilda fallet. Indikatorer som kan tyda på behov av särskild 

vård kan vara kriminell aktivitet, tidigare lagföringar och risk för fortsatt brottslighet hos den unge 

(Prop. 2005/06:165). 

 

Socialtjänstens centrala roll under processen är att ha fokus på ungdomens vårdbehov och aktuella 

situation. Socialtjänsten ska utifrån detta föreslå insatser som tillgodoser den unges behov för att 

motverka en ogynnsam utveckling och ha en förebyggande effekt på att minska de kriminella 

aktiviteterna (Socialstyrelsen, 2009). Beroende på vilken påföljd den unge döms till har 

socialtjänsten i vissa fall ett verkställandeansvar över domen och när den unge har genomfört 

påföljden och inte är i behov av vidare insatser, avslutas ärendet även hos 

socialtjänsten (Clevesköld, Thunved & Thunved, 2015).   

 

3.4 Risk- och skyddsfaktorer  

En riskfaktor går att se som en egenskap eller en process som ökar risken eller sannolikheten för 

att ett normbrytande beteende utvecklas. Riskfaktorer som kan förhöja risken för en kriminell 

utveckling kan vara förhållandet i hemmet t. ex. relationen mellan föräldrarna eller barnet, svaga 

ekonomiska förhållanden eller om det förekommer övergrepp eller missbruk i hemmet (Andershed 

& Andershed, 2005). Den enskildes missbruk kan utgöra en högre risk för att andra personer i 

dennes omgivning börjar missbruka själva (Falhke, 2012). 

 

Familjens socioekonomiska status uppmärksammas i samband med normbrytande beteenden hos 

unga då föräldrarnas utbildningsnivå, uppfostringsstrategier, föräldrarnas sysselsättning, 

föräldrarnas civilstånd samt bostadsområdesförhållanden visats i studier ha en betydande faktor till 

en kriminell utveckling för den unge (Brå, 2009; Andershed & Andershed, 2005; Brå, 2015; 

Anderson Vogel, 2012). Riskfaktorerna på individnivå identifieras genom bland annat impulsivitet, 
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oräddhet, brist i empati, aggressivitet, brottstillåtande attityder samt sämre 

problemlösningsförmåga. I detta har också skolan och skolprestationer stor betydelse för den unges 

utveckling då en dålig skolanknytning och ett tidigt skolmisslyckande identifieras som en risk för 

ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Skyddsfaktorer är egenskaper eller processer som förhindrar att riskförhållanden utvecklas samt 

reducerar effekterna av eventuella riskfaktorer för att öka sannolikheten för ett positivt utfall istället 

för att den unge utvecklar ett normbrytande beteende. På individnivå urskiljs exempelvis social 

kompetens, god problemlösning, stabilt temperament samt god intelligens som skyddsfaktorer hos 

unga. Nära relationer med exempelvis föräldrar där den unge fått uppleva närhet är relaterat till 

unga med lägre grad av ett normbrytande beteende. Relationer till kamrater och den unges egen 

medvetenhet är också något som visat sig få ett positivt utfall i beteendet förutsatt att 

kamratgruppen inte är brottsbelastad. Skolan identifieras också som en skyddsfaktor i och med att 

det kan vara en trygg och stadig miljö även om hemförhållandena inte är goda. En god anknytning 

till skolan samt positiva skolprestationer är något som kan reducera ett normbrytande beteende i 

och med att den unge håller sig motiverad att lära sig och han eller hon håller sig sysselsatt med 

något positivt (Andershed & Andershed, 2005).  

 

3.5 Påföljder   

När en person som är under 21 år begår en straffbelagd handling samarbetar socialtjänst, domstol 

och åklagare för att rättsprocessen inte ska innebära men för den unge. Ambitionen är att den unge 

i första hand ska tilldelas insatser från socialtjänsten, att frihetsberövande påföljder ska undvikas 

samt att insatser från kriminalvården ska hållas utanför (Socialstyrelsen, 2009). Påföljder som 

ungdomar bland annat kan komma att dömas till enligt Socialstyrelsen (2009) beskrivs nedan. 

 

Kvalificerad kontaktperson   

En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses av nämnden om en person under 21 år har behov 

av särskilt stöd för att hindra en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, för brottslig 

verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende enligt 3 kap. 6b§ SoL (SFS 

2001:453). Syftet med insatsen är att kontaktpersonen ska finnas som personligt stöd för den unge, 

följa den unges utveckling samt motivera till skolarbete och fritidsaktiviteter som anses vara 

lämpliga för den unge. Ungdomen behöver inte ha fullgjort en straffbelagd handling för att en 

särskilt kvalificerad kontaktperson ska utses. Även barn och unga som anses befinna sig i en riskzon 
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för att utveckla ett skadligt beteende kan få en särskilt kvalificerad kontaktperson (Socialstyrelsen, 

2009) 

 

Ungdomsvård   

Det stadgas i 32 kap. 1§ BrB (SFS 1962:700) att en person under 21 år som har begått en 

straffbelagd handling kan dömas till ungdomsvård om den unge är i behov av särskild vård enligt 

SoL eller LVU.  Påföljden syftar till att motverka en ogynnsam utveckling hos den unge 

(Socialstyrelsen, 2009). De vanliga insatser som erbjuds ungdomar som har dömts till ungdomsvård 

är att upprätta ett samtalskontrakt med socialtjänsten, delta i program eller placering utanför 

hemmet genom SoL eller LVU (Brå, 2011).   

 

Ungdomstjänst   

En person under 21 år som har begått en straffbelagd handling kan enbart dömas till ungdomstjänst 

om den unge samtycker till det och om påföljden anses vara lämplig med hänsyn till personens 

omständigheter, enligt 32 kap. 2§ BrB (1962:700). Påföljden innebär ett oavlönat arbete och ett 

deltagande i en särskilt anordnad verksamhet i högst 150 timmar och lägst i 20 timmar. Syftet med 

påföljden är att undvika att frihetsberöva ungdomen samt avgränsa användandet av böter 

(Socialstyrelsen 2009).   

 

Ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst   

En person under 21 år kan dömas till ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst. 

Ungdomstjänst kan i vissa fall användas som tilläggspåföljd till ungdomsvården. Påföljderna i 

kombination verkställs på samma sätt som om de skulle utdömas som fristående påföljder 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Sluten ungdomsvård  

En person som är mellan 15 till 17 år och som har begått allvarligt brott kan dömas till sluten 

ungdomsvård enligt 32 kap. 5§ BrB (1962:700). Sluten ungdomsvård är en frihetsberövande 

tidsbestämd påföljd från 14 dagar upp till 4 år i något av statens Sis-institutioner. Under 

verkställighetstiden är det SiS (Statens institutionsstyrelse) som beslutar om permissioner och 

vistelser utanför institutionen enligt 3§ i Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (SFS 

1998:603) (LSU). Sluten ungdomsvård inleds alltid på en låst avledning. Syftet med påföljden är att 

verka för att den unge får en positiv utveckling samt att skydda allmänheten genom ett 

frihetsberövande på ungdomen som har begått brottet (Socialstyrelsen, 2009). 
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3.6 Tidigare forskning   

Det finns tidigare forskningsstudier som har påvisat att etnicitet kan spela roll i bedömningar inom 

socialt arbete.  En av dessa studier har utförts av Egonsdotter et al, (2018) i syfte att granska om 

förhandsbedömning, skyddsbedömning samt om utredning kring val av lämplig insats inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård skiljer sig åt beroende på barnets etnicitet. Studien 

genomfördes i utbildningssyfte och för att undersöka studiens syfte utformades två identiska fiktiva 

fallberättelser som respondenter fick ta ställning till. Respondenterna utgjordes av 

socionomstudenter från olika universitet och det enda som skilde de två identiska fiktiva 

fallberättelserna åt var barnets namn. Den fiktiva fallberättelsen berör en anmälan om ett barn som 

kan fara illa och respondenterna indelades i två grupper där hälften av respondenterna fick ett 

ärende med en familj med etnisk härkomst från Somalia och resterande hälften en familj med 

svensk etnicitet. När respondenternas svar jämfördes visade studiens resultat att det förekom 

skillnader i bedömningar på så vis att beteendemönstret i familjen i det fiktiva fallet bland annat 

bedömdes olika beroende på familjens etnicitet. Beteendemönstret som togs upp som exempel var 

kring frågan om hög ljudnivå som framställdes i fallen.  Skillnaden i den frågan förklarades i resultat 

med att respondenterna tolkade ljudnivån olika, för familjen från Somalia uppfattades det inte vara 

onaturligt med hög ljudnivå medan för den svenska familjen uppfattades hög ljudnivå vara en 

alarmerande signal.  

 

Ytterligare aspekt som visade på skilda bedömningar i studien var riskfaktorer som indikerade oro 

för barnet och huruvida barnet var i behov av omedelbart skydd från socialtjänsten. Riskerna för 

barnet med ett somaliskt namn beskrevs oftare med avseende på brist i föräldraskapet än vad som 

var fallet för ett barn med ett etniskt svenskt namn. Brist i omsorg och barnets normbrytande 

beteende uppträdde oftare i bedömning av barnet med ett svenskt namn än för barnet med ett 

somaliskt namn. I studiens resultat framgår att beslutsfattares förförståelse och föreställningar om 

etnicitet kan påverka deras bedömningar (Egonsdotter et al, 2018). 

 

3.6.1 Etnicitetens inverkan i bedömningar av unga lagöverträdare 
 

Forskning om hur etnicitet inverkar i bedömningar av unga lagöverträdare är tämligen begränsad 

men det begränsade utbudet av forskning som finns har påvisat att etnicitet kan ha betydelse vid 

bedömningarna av unga lagöverträdare (Bishop & Frazier, 1996). En nederländsk studie som har 

utförts av Komen och Schooten (2009) visar på att ungdomens etnicitet har en påverkan i 

bedömningar av unga lagöverträdare på så vis att bedömningen av unga lagöverträdare tillhörande 

etniska minoriteter skiljer sig åt från bedömningen av unga lagöverträdare av inrikes födda 
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nederländska ungdomar. Detta trots att brott som har begåtts har varit av lika allvarlig grad. 

Studiens syfte var att undersöka om det förekom skillnader i bedömningar och i påföljder för unga 

lagöverträdare beroende på etnicitet. Resultaten av denna studie visar att bedömningar av etniska 

minoritetens unga lagöverträdare beskrevs av rättsmedicinska beteendeexperter såsom psykologer, 

pedagogiska experter och socialarbetare som mer klandervärda än inrikesfödda nederländska unga 

lagöverträdare. Socialarbetarna och de andra beteendeexperterna hänförde kriminalitet hos etniska 

minoritetsgrupper mer till negativa interna faktorer såsom dålig samvetsutveckling, brist på empati 

för offret, egocentrisk och avsaknaden av ånger. Det gjordes också färre positiva interna attribut 

som exempelvis motivation att söka hjälp, förändring av beteenden, självreflektion och 

ansvarstagande när det gäller den etniska minoritetsgruppen. Forskarna beskriver vidare att 

socialarbetare och andra experter uppskattade risken för att begå nya brott som lägre bland 

inrikesfödda nederländska ungdomar på grund av att de identifierade fler positiva yttre faktorer i 

denna grupp såsom goda framsteg i skolan, meningsfulla sysslor, vänner som inte har haft problem 

med polisen och gott föräldraskap.  

 

Leiber och Mack (2003) har undersökt effekten av ungdomens ras och kombinationseffekterna av 

ras, familjestatus, och kön i beslutsprocessen av unga lagöverträdare. Rasbegreppet i studien 

hänvisade till en etnisk minoritetsgrupp bestående av icke vita (afro-amerikaner) och vita som 

jämförelsegrupp. För att undersöka detta har de analyserat ungdomsbeslut av tidigare dömda unga 

lagöverträdare inom fyra domstolsdistrikt i Iowa. Begreppet ras kan vara problematiskt att använda 

i svensk kontext på grund av att det vanligtvis inte används i Sverige (Mattsson, 2015). Men 

eftersom Leiber och Mack (2003) använder begreppet ras i samma betydelse som etnicitet anses 

deras studie vara av relevans till detta arbete. Även om studien av Leiber och Mack (2003) berör 

effekten av ras/etnicitet i domslut mer än i socialarbetares bedömningar anses studien vara av 

relevans i koppling till den aktuella studiens syfte. Detta på så vis att det inriktas på hur det görs 

olika bedömningar av unga lagöverträdare beroende på ungdomens ras/etnicitet (Leiber & Mack, 

2003). Eftersom denna aktuella studien fokuserar på betydelsen av etniciteten i bedömningar av 

unga lagöverträdaren presenteras enbart resultaten gällande effekten av ras.  

 

Resultaten från denna studie visar att ungdomens ras spelade en betydande roll vid bedömningar. 

Trots att andra aspekter som brottstyp och tidigare historia i brottsregister togs med i beräkningen 

visar resultaten att den etniska minoritetsgruppen fick grövre påföljder, sämst utgång vid 

domstolsförhandling och hade högre risk att bli dömda för brott, i jämförelse med unga 

lagöverträdare tillhörande majoritetsgruppen. De unga lagöverträdarna tillhörande den etniska 
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minoritetsgruppen hade 7 % högre risk att få sitt fall vidare skickat till högre instanser jämfört med 

unga lagöverträdare tillhörande majoritetsgruppen.  Forskarna drog slutsatsen att beslutsfattares 

stereotypa uppfattningar och förväntningar kring etnicitet/ras är en bidragande orsak till de skilda 

bedömningarna (Leiber och Mack, 2003).   

 

En liknande studie som föregående utfördes av Bishop och Frazier (1996). Denna studie avsåg att 

undersöka effekten av ras i beslutsprocessen av unga lagöverträdare. För att undersöka detta 

intervjuade författarna ungdomsdomare, advokater, offentliga åklagare, socialarbetare samt 

använde officiella register över fall som har behandlats i ungdomsrättsliga straffsystem i Florida. 

Raskategorier som inkluderades i studien var vita och icke vita (indian, Asian, Pacific Islander) som 

klassificerades som en etnisk minoritetsgrupp.   

 

Socialarbetaren bland andra beslutsfattare, fattar beslut om ett ärende ska avslutas utan åtgärd eller 

skickas vidare till domstol och ger förslag till advokat eller åklagare om vilka åtgärder som anses 

vara passande beroende på den unge lagöverträdarens omständigheter. Bishop och Fraziers (1996) 

studies resultat visar att fallen som avsåg etnisk minoritetsgrupp skickades i högre utsträckning 

vidare till domstol än fallen som avsåg unga vita lagöverträdare; 53 % respektive 42 %. Studien 

visar att fallen som avser unga vita lagöverträdare avslutades i större omfattning utan åtgärd, i 

jämförelse med fallen som avsåg etnisk minoritetsgrupp. Författarna framhåller dock att 

allvarlighetsgraden av det begångna brottet och den unga lagöverträdares tidigare brottsregister var 

aspekter som hade en stor påverkan i bedömningar som fattades i detta skede. Brottstyper som 

inkluderades i studien omfattade allvarliga överträdelser, allt från missgärningar (eng. misdemeanor) 

och till förmögenhetsbrott (eng. property offense).  Bishop och Frazier (1996) kommer fram till en 

slutsats om att skillnaderna i bedömningarna mellan dessa etniska grupper delvis kunde förklaras 

med beslutsfattarnas förutfattade meningar. Bland annat var socialarbetarens uppfattningar om de 

unga lagöverträdares familjebakgrunder och omständigheter aspekter som påverkade 

bedömningarna. De etniska minoritetsfamiljesystemen uppfattades som mer negativa av 

socialarbetare och andra beslutsfattarna vilket gjorde att sannolikheteten att skickas vidare till 

domstol var högre för fall som avsåg unga lagöverträdare tillhörande etniska minoriteter.  

 

Utifrån ovan kan det konstateras att det förekommer en viss skillnad i bedömningar av unga 

lagöverträdare, där etniska minoriteter bland annat är överrepresenterade i domstolen och att detta 

delvis kan förklaras med beslutfattarnas stereotypa uppfattningar av ungdomens etnicitet/ras.   

 



13 
 

3.7 Teoretisk referensram.   

I denna studie kommer teoretisk referensramen utgå från socialkonstruktivism, kategoriseringar 

och stereotyper, samt teori om gräsrotbyråkrati utformad av Lipsky (2010).    

 

3.7.1 Socialkonstruktivism  
 

Utgångspunkten i socialkonstruktivism är att verkligheten är socialt konstruerad (Berger & 

Luckmann, 1991). De hävdar att den sociala verkligheten är ett resultat av samspelet mellan 

människor och grupper. Det som benämns vara ”verklighet” utgör social kunskap som människor 

har enats om på grund av att de delar en gemensam bild av hur saker och ting ska vara. Det som 

anses vara det korrekta beteendet hos en människa sker alltså genom socialisation. Detta synsätt 

används bland annat för att få en förståelse om sociala problem (Berger & Luckmann, 1991). En 

aspekt som är kärnan i socialkonstruktivistiskt perspektiv är att människor har olika uppfattningar 

om den sociala verkligheten genom att människor tolkar och ser det som inträffar i den omgivande 

miljön på olikartade sätt, något som skiftar utifrån livserfarenheter de har och den kontext de 

befinner sig i (Berger & Luckmann, 1991).  Den kultur och det samhälle en människa lever i 

påverkar hur denna kategoriserar och tolkar världen (Burr, 2003).  

 

Payne (2008) beskriver att människor konstruerar kategorier som ett sätt att förstå världen, några 

exempel på mänskliga kategorier är etnicitet och ras. Berger och Luckmann (1991) problematiserar 

dessa kategorier då de ger sken av att verka vara fysiskt bestämda trots att dessa inrymmer sociala 

antaganden och beteenden. Denna del om ”kategorier” kommer att fördjupas mer i avsnittet om 

”kategoriseringar och stereotyper”.  

 

3.7.2 Kategoriseringar och stereotyper  
 

Människor tenderar att använda kategorier som ett sätt att ordna världen, tolka och förstå det som 

omger dem. Kön, etnicitet, klass och sexualitet är några av de kategorier som används. Begreppet 

kategori kan definieras som en konstruerad grupp av olika saker eller företeelser som sammanbinds 

för att de på ett eller annat sätt anses ha något gemensamt. Exempelvis är kvinnor en kategori 

medan män utgör en annan, svenskar och invandrare är kategorier som kan bygga upp 

etnicitetskategorin (Mattsson, 2015).  Det som är problematiskt med kategorier som togs upp som 

exempel ovan eller med andra kategorier är att de tillskrivs olika egenskaper och beteende. Därmed 

är stereotyper ett centralt begrepp i diskussionen om kategorier. Att stereotypisera innebär att en 

person eller grupp av människor tillskrivs enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper. Detta 
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resulterar i att personen eller gruppen är definierad och förutsägbar i relation till vissa sätt att vara 

(Mattsson, 2015).  

 

Kategorier och stereotyper spelar också en betydande roll i det sociala arbetets praktik. Detta 

genom att det skapas kategorier i socialt arbete för att få en förståelse om vilka människor som 

socialarbetare möter och arbetar med. Det finns centrala områden exempelvis fattigdom, missbruk 

och kriminalitet som klienter kategoriseras in i. De uppfattningar som finns om missbrukare, 

hemlösa, kriminella, fattiga bär normerande föreställningar om kön, sexualitet, etnicitet och klass. 

Fler forskare har exempelvis visat hur kvinnor som saknar bostad inte uppfattas som just hemlösa 

utan som hemlösa kvinnor på grund av föreställningar om kvinnlighet vilket gör att de uppfattas 

som offer, prostituerade och smutsiga (Mattsson, 2015). Ett liknande exempel tas upp av Sernhede 

(2006:73) som beskriver hur unga män med invandrarbakgrund som bor i utsatta bostadsområden 

betraktas som farliga eller kriminella delvis på grund av stigmatisering av förortsområden. Han 

påvisar hur föreställningen av kriminella inte bara bär föreställning om förortsområde utan att dessa 

föreställningar är relaterade till föreställningar om etnicitet, mer specifikt till etniska 

minoritetsgrupper. Sernhede (2006:73) redogör vidare för att det existerar stereotypa föreställningar 

om att ”invandrartäta ” förorter styrs av kriminella grupper vilket i sin tur utgör en aspekt som gör 

att unga män med invandrarbakgrund framställs som kriminella eller farliga. Han beskriver att 

medierna framställer en bild av den ” hotfulla ungdomen” i den farliga förorten vilket har trängts 

in allmänhetens medvetande, även hos socialarbetare och fritidsledare och andra som arbetar i 

dessa områden. Mattsson (2015) beskriver att när föreställningar om kön, sexualitet, klass och 

etnicitet vävs in i socialt arbete rekonstrueras stereotypa föreställningar om kvinnor och män, 

svenskar och invandrare. Vidare skriver hon att sociala problem eller det avvikande hos etniska 

minoritetsgrupper tenderar att tolkas i kollektiva och kulturella termer medan sociala problem eller 

det avvikande hos majoritetsgruppen länkas mer i termer av individuella problem. Detta görs på 

grund av att den underordnade kategorin (etnicitet) får en central betydelse i förklarandet av det 

avvikande fenomenet.  Vilket Mattsson (2015) förklarar vara ett resultat av att man har stereotypa 

och kollektiva bilder av den andra, bilder som får en specifik mening i sitt sammanhang men som 

är sammanvävda med samhälleliga föreställningar och konstruktion av den andre.  

3.7.3 Gräsrotsbyråkrati – Michael Lipskys teori 
 

Michael Lipsky (2010) har utformat en teori om ”gräsrotsbyråkrater”, det vill säga ämbetsmän 

såsom socialarbetare, lärare, poliser som har den direkta kontakten med medborgare i det dagliga 

arbetet och som har ett visst handlingsutrymme (eng. discretion) i genomförandet av arbetet. Med 

handlingsutrymme menas att gräsrotsbyråkrater har möjlighet att välja olika sätt att handla i enskilda 
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ärendet på egen hand. Vilket innefattar att gräsrotsbyråkrater har en viss flexibilitet när de agerar i 

sitt arbete på grund av att deras uppdrag ofta är löst definierat. Socialarbetare har som uppdrag att 

ta beslut om vilka personer som har rätt till välfärdstjänster som tillhandahålls av den offentliga 

sektorn och dessa beslut kan ha en påverkan på personers liv och möjligheter i livet. Där 

gräsrotsbyråkrater verkar finns det en ideologi som fungerar som ett ramverk i hur arbetet ska 

genomföras (Lipsky, 2010).   I denna studie är gräsrotsbyråkraten en socialsekreterare.  

 

Lipsky (2010) understryker att det finns en inbyggd paradox i gräsrotsbyråkraternas arbete. 

Gräsrotsbyråkrater förväntas använda sitt handlingsutrymme då de ska fatta beslut i enskilda 

ärenden, samtidigt som de i praktiken hanterar människor och ärenden utifrån rutiner, stereotypa 

förhållningssätt, kategoriseringar, eftersom det möjliggör hantering av komplexa fenomen och 

underlättar arbetet. Detta ser Lipsky som inbyggda mentala genvägar hos oss människor. Det som 

är problematiskt med detta är att stereotyper är simplifieringar som appliceras på en grupp 

människor med likartade egenskaper trots att dessa kan vara skadliga och felaktiga. Dessa kan av 

både allmänheten och gräsrotsbyråkrater uppfattas som sanna (Lipsky, 2010).  

 

Gräsrotsbyråkrater förväntas behandla alla människor som befinner sig i liknande omständigheter 

på ett likartat sätt. Paradoxalt bidrar många faktorer till ojämlik behandling när det gäller val av och 

fördelning av välfärdstjänster. Liksom kvaliteten i välfärdstjänsterna. Några av dessa faktorer 

inkluderar att gräsrotsbyråkrater är subjektiva i sina bedömningar vilket innebär att de har egna 

perspektiv och personliga uppfattningar som genomsyrar bedömningarna. Därmed återspeglas 

socialarbeterares normer och personliga värderingar i det praktiska sociala arbetet (Lipsky, 2010).  

 

En central del av Lipskys teori är att det sker en kategoriseringsprocess när en person kommer i 

kontakt med gatubyråkrater bland annat inom sociala myndigheter.  Då personer ansöker om 

välfärdstjänster placerar gräsrotsbyråkraterna dem i olika kategorier, kategorier som på förhand är 

etablerade i den aktuella verksamheten, såsom socialtjänsten. Detta gör att socialarbetare tenderar 

att uppfatta personen och hans eller hennes sociala problem utifrån de tidigare etablerade kategorier 

som dikterar var personen passar in. I samband med kategoriseringsprocessen omvandlas personen 

som söker stöd från att vara en person till en ”klient” (Lipsky, 2010).  

 

Lipsky belyser att sättet som gräsrotsbyråkrater uppfattar sina klienter på influeras av generella 

sociala attityder som råder i ett samhälle. Därmed kan innehållet i hanteringsmekanismer från 

gräsrotsbyråkraters sida återspegla samhällets rådande fördomar och normer (Lipsky, 2010).   
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras val av tillvägagångssätt och insamlingsmetod som genomförts i 

utvecklande av studien. Avsnittet inkluderar beskrivning av sökning av tidigare forskning, studiens 

urval och dess svarssekvens såväl som bortfall samt presentation av vinjetterna som har utgjort 

grunden för enkäten. Avsnittet avlutas med en genomgång av kvalitetskriterierna och etiska 

överväganden kopplade till vår studie.   

 

4.1 Kvantitativ metod  

Intresset i en kvantitativ metod ligger i kausaliteten, generaliserbarheten, replikationen samt om 

resultatet är mätbart. Mätbarhet gör att det går att se skillnader mellan aktuella variabler för att 

sedan kunna diskutera kring området. Kausaliteten handlar om att finna orsakssamband mellan 

variabler och genom detta kunna beskriva varför och hur något är på ett visst sätt (Bryman, 2018). 

Då denna studie syftar till att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga 

lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet, har en kvantitativ metod använts. 

Kvantitativa studier kan bland annat genomföras genom strukturerade intervjuer, analys av 

befintliga data samt genom enkätstudier (Bryman, 2018). I denna studie används en vinjettenkät 

som metod för insamling av data. Generaliseringen handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra i populationen som inte varit delaktiga i studien som genomförts. Eftersom 

denna studiens urval är begränsad försvårar det möjligheten att generalisera resultatet till en större 

population. Replikation handlar om att studien ska kunna upprepas och generera liknande svar och 

eftersom resultatet i denna studie baseras på socialarbetares enskilda bedömningar och att de kan 

förändras över tid, är det svårt att kunna garantera att studien skulle generera ett liknande svar om 

den utfördes på nytt.  

 

I samhällsvetenskap representerar en deduktiv ansats förhållandet mellan teori och praktik. Utifrån 

tidigare kunskap om ett område deducerar forskaren hypoteser utifrån teorier om området som 

efter studiens genomförande antingen ska accepteras eller förkastas (Bryman, 2018). I och med att 

denna studie syftar att identifiera eventuella skillnader i socialsekreterares bedömningar, görs en 

hypotesprövning. Då detta arbete baserats på en vinjettenkät ansågs denna metod vara mest lämpad 

då respondenternas definition och förhållningssätt till svaren som utformats är det som avgör om 

hypoteser förkastas eller accepteras vilket kännetecknar ett deduktivt förhållningssätt (Jacobsson, 

2012).  

 



17 
 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Studiens tillvägagångssätt är inspirerat av SimChild, som är en datorbaserad simulering som avser 

att simulera bedömningen och beslutsprocesser som typiserar socialt arbete i utbildningssyfte för 

socionomstudenter. Simulationen handlade om att studenter skulle genomföra utredning med val 

av passande insats, skyddsbedömning samt förhandsbedömning i ett barnärende baserat på ett 

fiktivt fall. Alla deltagande studenter fick tillgång till samma fall men bakgrundsförhållanden i 

ärendet såsom etnicitet, kön eller socioekonomisk status varierade vilket var okänt för studenterna. 

Hälften av studenterna i klassen fick göra bedömningar på ett barnärende med ett svenskt namn 

och andra hälften fick barnärende med ett somaliskt namn. I avslutande diskussionsseminarium 

presenterades resultatet som jämförelse av de två datasimulationerna. Det identifierades skillnader 

i studenternas bedömningar av barnets situation och behov. Skillnaderna påvisade att oro för 

barnet med det svenska namnet var högre. Denna lärdom har inspirerat denna studiens 

forskningsfrågor och tillvägagångsätt för att undersöka detta arbetssyfte.  

 

En vinjettenkät ansågs vara en lämplig metod då syftet med studien är att mäta om det finns 

skillnader i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare beroende på ungdomens 

etnicitet. Respondenterna i studien fick ta del av ett fiktivt fall gällande en ung lagöverträdare och 

skulle utifrån fallet bedöma den unges situation och behov. En vinjettenkät består av en kortare 

vinjett som antingen är fiktiv eller baserad på en autentisk händelse och efterföljs därefter med 

frågor relaterade till vinjetten som respondenten ska reagera på och ta ställning till. Vinjettenkäter 

används bland annat i undersökningar när syftet är att urskilja variabler som är avgörande i 

bedömningar i ett visst fall samt för att undersöka professionella värderingar och 

handlingsberedskap (Egelund, 2008).  

 

Vinjetten och frågorna formulerades på ett sådant sätt att de i så stor utsträckning som möjligt ska 

efterlikna det bedömnings- och utredningsarbete som görs när det gäller unga lagöverträdare inom 

det sociala arbetets praktik. För att efterlikna det arbete med unga lagöverträdare som socialarbetare 

hanterar kontaktades en socialsekreterare som arbetar med verkställande av påföljder hos unga 

under 18 år och som tidigare har arbetat med utredningsarbete. Genom detta tydliggjordes vad 

som krävs av socialtjänsten då åklagaren begär ett yttrande om en ung lagöverträdare samt vilka 

påföljder som kan bli aktuella. Påföljderna som tas upp i enkäten är; Sluten ungdomsvård, 

ungdomsvård, ungdomstjänst, särskild kvalificerad kontaktperson samt ungdomsvård i 

kombination med ungdomstjänst. Påföljderna i denna studie blir centrala för att kunna se om 

respondenterna bedömer olika beroende på ungdomens etnicitet. Utöver detta utformades frågor 
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angående respondentens oro för ungdomen baserade på risk- och skyddsfaktorer som är relevanta 

i utredningar av unga under 18 år som har begått brott (Socialstyrelsen, 2009). Fallbeskrivningen 

som socialsekreterarna fick ta del av baserades på autentiska händelser då inspirationen för det 

begångna brott hämtades från svenska offentliga domar på personer under 18 år. I konstruktionen 

av beskrivning av både den anmälda händelsen samt ungdomens situation har hänsyn tagits till vad 

som kan påverka socialsekreterarens bedömning. Aspekter som ungdomens beteende, familjens 

ställning till hjälp av socialtjänsten, ungdomens skolrelation, hemförhållanden och ungdomens 

relation till föräldrar berördes i vinjetten för att ge respondenten en övergripande bild av hur 

situationen är för att sedan kunna göra en bedömning. Fallet som utformades i vinjetten beskrevs 

genom att ett yttrande begärts av socialtjänsten från åklagare gällande en ungdom som anmälts och 

misstänks för grov misshandel. 

 

Grunden för denna studie utgörs av två identiska vinjettenkäter där namnen på personen den 

handlar om är det enda som skiljer sig åt.  För ena enkäten valdes ett svenskt-associerat namn, 

”Adam” för det andra valdes namnet ”Amir”, som anses vara sammankopplat till ett utländskt 

namn. Enkäten har utformats som en internetbaserad enkät med enbart slutna frågor. 

Användningen av internetbaserade enkäter grundar sig i att det är en datainsamlingsmetod som är 

tidsbesparande och kostnadseffektiv då enkäterna tenderar att skickas tillbaka snabbare än 

postenkäter. Att använda internetbaserade enkäter medför inte någon effekt från intervjuare då 

intervjuare och respondent inte träffas samt förblir respondenten anonym vilket kan vara en faktor 

till reducerat bortfall (Bryman, 2018). Ambitionen var att utforma en enkät som tar mindre än 10 

minuter att fylla i men som samtidigt innehåller relevanta delar som förhåller sig till studiens 

forskningsfrågor. Detta gjordes genom att enbart konstruera slutna frågor i enkäten där 

svarsalternativen redan fanns utskrivna. Enkäten börjar med ett antal generella bakgrundsfrågor, 

därefter presenteras vinjetten med fallbeskrivningen och avslutas med efterföljande frågor som 

respondenterna ska ta ställning till.   

 

En testpilot av första upplagan av enkäten skickades ut som länk via en kommunikationsplattform 

till ett tiotal socionomstudenter i termin 6 för att säkerställa att enkäterna kunde besvaras utan 

tekniska problem samt att höra deras upplevelse för eventuella korrigeringar innan enkäterna 

skickas ut till de tänka respondenterna. Valet att skicka ut pilotenkäterna till studenter i termin 6 

baserades på att studenterna vid det skedet har genomgått kursmomentet SimChild-

undersökningen som är lik denna studies genomförandemetod, därav ansågs de vara bekanta vid 

denna undersökningsform. Dessutom fanns de tillgängliga för att besvara enkäten. Utifrån 
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kommentaren från pilotrespondenterna korrigerades språkliga fel samt omformulering av frågor 

som var otydliga i enkäterna.   

 

Vinjettenkäten delades upp i två respondentgrupper där ena gruppen tilldelades ena vinjettenkäten 

med fallbeskrivningen om Adam och den andra gruppen tilldelades vinjettenkäten om Amir. 

Enkäterna skickades tillsammans med ett följebrev som innefattade en förklaring om studiens syfte 

samt deltagandets innebärande. Enkäterna som skickades till socialsekreterarna hölls öppna för 

svar i 6 till 12 dagar och påminnelser skickades ut efter halva tiden samt dagen innan enkäterna 

stängdes. Då studien utfördes i olika kommuner delades enkäterna upp så att en kommun enbart 

fick en enkät med ett namn. Detta i syfte att mätning av skillnader beroende på ungdomens etnicitet 

inte skulle bli uppenbart, då detta var något som ansågs skulle kunna påverka svaren av 

respondenterna.   

 

Vinjetten  

Adam/Amir är 17 år och går första året på gymnasiet. Adam/Amir bor tillsammans med sin 

mamma, pappa och tre yngre syskon. Familjen bor i en lägenhet på 77 kvadratmeter, mamma är 

hemmafru och pappa arbetar för att försörja familjen. Pappa är sällan hemma på grund av att 

arbetet tar mycket av hans tid. Mamma är den som är mest engagerad i Adam/Amir och stöttar 

honom när hon hinner eftersom mycket av hennes tid och energi går till att ta hand om 

Adams/Amirs yngre syskon. Adams/Amirs pappa dricker alkohol dagligen och på grund av hans 

humörsvängningar vid berusning uppstår det bråk mellan honom och mamman.  

 

Adam/Amir har några vänner som han har vuxit upp med och spelar fotboll med på sin fritid. När 

Adam/Amir började gymnasiet träffade han sin flickvän, Mona. Adam/Amir trivs bra i skolan och 

har godkänt i majoriteten av ämnena. Under det senaste året har Adam/Amir umgåtts mycket med 

sina två jämnåriga kusiner som är medlemmar i ett kriminellt gäng. Kusinerna och Adam/Amir har 

vid ett tillfälle snattat från en elektronikaffär och blivit påkomna av en säkerhetsvakt. Handlingen 

rapporterades till polisen och socialtjänsten kopplades in. Adam/Amir fick ingen påföljd men 

socialtjänsten arrangerade ett möte tillsammans med Adam/Amir och hans föräldrar. Under mötet 

var det enbart pappa och Adam/Amir som närvarade. Pappa uppgav i mötet med handläggare från 

socialtjänsten att de inte ska lägga sig i familjens liv. Socialtjänsten vidtog inga åtgärder.  

 

En kväll spelade Adam/Amir fotboll med sina vänner utanför skolans byggnad och när en 

klasskamrat gick förbi fotbollsplanen blev han fysiskt påhoppad av Adam/Amir. Adam/Amir 
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lämnade fotbollsplanen springandes mot klasskamraten och började slå och sparka honom mot 

ansikte och mage. Adam/Amir tog även tag i klasskamratens huvud och slog det mot en lyktstolpe 

fyra gånger. Klasskamraten fick bruten näsa, hjärnskakning och skadat kindben. På grund av 

händelsen anmäldes Adam/Amir till polisen för grov misshandel. Adam/Amir uppgav att 

klasskamraten brukade reta och titta snett på honom i skolan och att det var därför han gav sig på 

honom.  

 

Adams/Amirs föräldrar och lärare har på senare tid upplevt att Adam/Amir har haft mycket ilska 

inom sig och blivit alltmer utåtagerande. Adam/Amir har tidigare varit aktuell hos socialtjänsten 

men både Adam/Amir och hans familj är negativt inställda till att ha kontakt med socialtjänsten 

och de anser att Adam/Amir inte behöver någon hjälp.  

 

Åklagare har nu begärt in ett yttrande från socialtjänsten som ska innefatta förslag till 

påföljd som anses vara lämplig för Adam/Amir.  

 

4.3 Artikelsökning  

I sökningen av forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar användes Jönköping 

Universitys egen elektroniska databas ”Primo” samt universella databasen ”Google Schoolar”. Vid 

sökningen av artiklarna, rapporterna och avhandlingarna avgränsades årtalen av publikationerna 

för att hitta källor som är relevanta i nutid. Då det framkom att forskning inom ämnet var begränsad 

beslutades att avgränsningen i årtal i sökningen blev åren 1995–2019. Ambitionen var att hitta 

granskade tillförlitliga artiklar kopplade till denna studies forskningsfrågor, därav söktes artiklar och 

rapporter som var peer reviewed. Att en artikel eller rapport är peer reviewed innebär att den har 

granskats av andra forskare innan publicering, vilket gör den mer tillförlitlig (Henricson, 2017).   

 

Vid sökningen av artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter användes svenska och engelska 

begrepp i både Google Schoolar samt i Primo för att få träffar på nationella och internationella 

plan. I ett tidsbesparande syfte vid sökningen av artiklar, rapporter och avhandlingar fokuserades 

det i första hand att läsa materialets abstract och syfte. Detta gjorde det möjligt i ett tidigt skede att 

avgöra om en forskningsrapport var relevant för denna studiens syfte. Då studiens syfte är att 

undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar skiljer sig åt beroende på etniciteten 

användes minst två begrepp i sökningen. Detta gjordes för att få relevanta studier som behandlade 

ungdomsbrottslighet, etnicitet och socialt arbete. För att hitta material som både behandlade 

etnicitet och ungdomsbrottslighet inom socialt arbete användes citationstecken på ”social work” i 
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sökningarna. Att använda citationstecken på begrepp som särskrivs gör att sökningen behandlar 

begreppet som ett och inte som två. Under artikelsöknings gång var begreppet diskriminering ett 

återkommande begrepp i artiklar som berör om skilda bedömningar bland myndighetspersoner. 

Begreppet diskriminering inom olika myndigheter kopplades till särbehandling av olika grupper i 

samhället vilket resulterade i relevanta träffar i sökningarna till denna studie. Begreppet användes 

både på engelska och på svenska i många sökningar i kombination med exempelvis 

”ungdomsbrottslighet” och ”etnicitet”. 

I artikelsökning användes nyckelbegrepp; som etnicitetens effekt i socialt arbete, betydelse av etnicitet i 

bedömningar, fördomar inom socialtjänsten, kategorianvändning av etnicitet i socialt arbete, kultur och 

ungdomsbrottslighet. Motsvarande ord på engelska användes i sökningar. 

 

4.4 Urval 

Denna studie baseras på ett målstyrt icke-sannolikhetsurval eftersom respondenterna strategiskt 

valdes ut för att de skulle vara relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2018). 

För att försäkra om att enkäten skulle nå ut till respondenterna var ambitionen att ha en direkt 

kontakt med socialsekreterarna. För att få mejluppgifter till potentiella respondenter kontaktades 

de olika kommunernas telefonväxel med förfrågan om antal socialsekreterare inom barn- och 

ungdomsvård som var verksamma i den kommunen samt kontaktuppgifter till dem. Anledningen 

till att det eftersträvades att få direkt kontakt med socialsekreterarna grundades i att deltagandet för 

socialsekreterarna skulle ses som frivilligt. Då kommunerna hade olika sätt att hantera vår förfrågan 

om kontaktuppgifter till socialsekreterarna, skedde kontakten med respondenterna på olika sätt. I 

vissa fall fick vi kontaktuppgifter till socialsekreterare och då skickades enkäterna och följebrevet 

direkt till dem och för de fall där kontakten skedde genom enhetschefer ombads dessa att 

vidarebefordra enkäterna och följebrevet till dess medarbetare (socialsekreterare).  

 

Då studien avser socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare, gjordes urvalet utifrån de 

socialsekreterare som utreder barn- och ungdomsärenden. Vid val av kommuner använde vi oss av 

ett bekvämlighetsurval genom att skicka ut enkäten till 23 kommuner med över 100 000 invånare. 

Initialt skickades förfrågan om deltagande i studien till 23 kommuner genom kontaktuppgifter som 

inhämtades av olika kommuners växlar, varav fyra kom att delta i studien. Enkäten skickades till 

samtliga ungdomshandläggare i de fyra kommunerna. Då svarsfrekvensen var låg sista dagarna 

innan enkäten stängdes för de 90 socialsekreterare som fått enkäten, beslutades det att utöka 

urvalet. Ytterligare sex kommuner tillfrågades om deltagande, varav två kom att delta. De båda 
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kommunernas 75 ungdomshandläggare tillsändes enkäten. För de två kommuner som valde att 

delta under denna andra omgången fick socialsekreterare sex dagar på sig att svara på enkäten.   

 

Urvalet utgörs således av socialsekreterare verksamma inom barn- och ungdomsvård i sammanlagt 

sex kommuner som motsvarar 165 socialsekreterare i mellersta och södra Sverige.   

Av de sex kommuners som deltog i studien var det hälften som gav oss kontaktuppgifter till 

socialsekreterare och för de resterande kommunerna fick vi kontakten med respondenterna genom 

enhetscheferna som ombads att vidarebefordra enkäten till de socialsekreterare som hanterar barn- 

och ungdomsärenden.  

 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall  

Bortfall kan innebära att en respondent antingen väljer att inte svara eller inte har möjlighet till det. 

Det kan även handla om det som ligger utanför själva respondentens val som tekniska problem vid 

exempelvis en enkätkonstruktion som sker via en dator som kan resultera i att redan insamlade 

data exempelvis försvinner. Önskvärt är att bortfallet i en studie är så litet som möjligt då stort 

bortfall gör att studiens resultat blir svårare att generalisera (Eljertsson, 2012).   

Totalt tillfrågades 25 kommuner i mellersta och södra Sverige om medverkan i denna studien varav 

6 valde att medverka vilket motsvarar 24 %. Enkäterna nådde ut till totalt 165 socialsekreterare 

varav 25 valde att svara på dem, vilket motsvarar ca 15 %. Bland de 25 som deltog i studien, svarade 

12 på Adams enkät och 13 på Amirs. Thomas W. Mangione (1995) beskriver att det kan vara 

problematiskt när bortfallet utgör mer än 50% av urvalet eftersom urvalet inte kan appliceras för 

en hel population där stickprovet togs ifrån. Ett litet urval kan även medföra att risken för ett typ-

1 fel (nollhypotesen förkastas även om den är sann) och typ-2 fel (att nollhypotesen behålls trots 

att den är falsk) görs (Eljertsson, 2019). 

 

Anledning till bortfallet är inte helt känt. En förklaring kan vara att socialsekreterarna hade en hög 

arbetsbelastning, något som flera chefer till socialsekreterarna uttryckte. En annan anledning kan 

vara att svarstiden för den enkät som skickades ut i andra urvalsomgången var 6 dagar, d.v.s. kortare 

än för de övriga kommunerna. Dessutom inföll helgdagar under svarsperioden. 

 

  



23 
 

4.6 Databearbetningsmetod  

Statistisk analys  

Datamaterialet som har utvecklats från enkätsvaren i denna studie har analyserats statistiskt med 

hjälp av Statistical Package for the Social sciences (SPSS). SPSS är ett databaserat statistikprogram 

som kan användas i forskning, undervisning samt i evalueringsarbete (Wahlgren, 2008). Det 

karaktäristiska för urvalet, såsom respondenternas ålder, kön, utbildning och antal år som 

verksamma inom barn- och ungdomsvård har analyserats genom deskriptiv statistik, med fokus på 

centralmått och spridningsmått. Standardavvikelsen utgör ett spridningsmått som redovisar den 

genomsnittliga avvikelsen kring ett medelvärde och median utgör ett centralmått som anger 

mittpunkten av en fördelning av värden (Ejlertsson, 2019). Analysen i den aktuella studien 

fokuserar på att jämföra enkätsvaren mellan de två vinjetterna i syfte att identifiera om det föreligger 

skillnaden mellan socialsekreterarnas bedömningar beroende på ungdomens etnicitet. 

  

Hypotesprövning 

Vid prövning av hypoteser görs ett signifikanstest. En nollhypotes formuleras (att det inte finns ett 

samband mellan oberoende och beroende variabel). Signifikansnivå från statistiska tester uttalar sig 

om nollhypotesen ska förkastas eller accepteras. Risknivån som accepteras inom samhällsvetenskap 

är att forskaren i 5 av 100 fall drar en slutsats om att det finns ett samband mellan variablerna i den 

population varifrån urvalet har dragits. Detta motsvarar en risk på 5% att slutsatsen om att det 

finns ett samband är felaktig. Det motsvarar en signifikansnivå på p<0,05 (Bryman, 2018). Det är 

det värde som har använts för tester i denna studie.  

 

Formulering av hypoteser  

Utifrån den tidigare forskning som har behandlat studiens aktuella forskningsämne och de 

teoretiska utgångspunkterna för denna studie har följande hypotes utformats; Att det finns 

skillnader i socialsekreterares bedömningar beroende på etnicitet. 

 

Inmatning av data 

Enkäterna stängdes ner efter att tiden för enkätsvaren hade passerat, därefter började inmatningen 

av det insamlade datamaterialet (enkätsvaren) in i SPSS. Frågor matades in som separata variabler. 

Bakgrundsfrågor som kön, socionomexamen och yrkestitel angavs som nominala variabler medan 

åldern angavs som kvot-/intervallvariabler. Variabler som är på nominalnivå innebär att de inte 

kan rangordnas medan variabler som är på ordinalnivå kan rangordnas men avstånd mellan 

kategorierna kan inte beräknas. Frågan angående om respondenter ansåg att det fanns behov av 
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särskild vård hos den unge kodades som en dikotom variabel då frågan endast hade två 

svarsalternativ – ”Ja” och ”Nej”. Graderingsfrågorna angående socialsekreterarens oro delades upp 

i enskilda ordinala variabler där allvarlighetsgraden på oron kodades in från 0 (ingen oro) och 5 

(mycket stark oro). Påföljderna kodades också in som ordinala variabler då de 5 olika påföljderna 

fick enskilda värden från 1 till 5. Frågor gällande risk och skyddsfaktorer matades in som enskilda 

nominala variabler med två svarsalternativ 1 (=ja) och 0 (=nej). Detta eftersom dessa frågor var 

flervalsfrågor där 1 betyder att svarsalternativet var märkta med kryss medan 0 betyder att det inte 

var i kryssat.  

 

Analys  

En univariat analys handlar om att forskaren analyserar en variabel i taget (Bryman, 2018). I denna 

studie användes univariata analyser till att redovisa det karaktäristiska för urvalet (bakgrundsfrågor) 

med hjälp av tabeller och diagram. Materialet testades och presenterades också genom bivariata 

analyser i form av korstabeller. Bivariat analys innebär en analys av två variabler samtidigt för att 

visa om det finns samband och skillnader mellan variablerna (Bryman, 2018).  För att undersöka 

om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan respondenternas ålder i relation till hur de 

graderat sin oro gjordes ett Mann Whitney U-test. Mann Whitney U-test används för att jämföra 

skillnader i en variabel mellan två oberoende grupper när data visar sig vara icke-parametrisk. 

Mann-Whitney U-testet genererar ett p-värde som sätts i relation till den förbestämda 

signifikansnivån och utifrån det fås ett resultat om hur skillnaderna är mellan grupperna. Mann- 

Whitney U-testet genererar även ett z-värde, detta värdet avgör om nollhypotesen förkastas eller 

inte utifrån den valda signifikansnivån som i detta fall är p<0,05. Nollhypotesen förkastas när z-

värdet är mindre än -1, 96 eller större än 1,96. I den aktuella studien anger z-värdet huruvida 

skillnaderna mellan de två grupperna beror på slump eller på observation. Förutsatt att 

signifikansnivå i detta fallet är P<0,05, så behöver z-värdet vara ±1,96 (Eljertsson, 2019). Mann 

Whitney U-test användes också för att se om det finns statistiska signifikanta skillnader på den 

genomsnittliga oron för alla orosmoment mellan enkät Amir och enkät Adam (Wahlgren, 2008). 

 

För att se om det finns eventuella skillnader mellan respondenternas antal år som verksamma inom 

barn- och ungdomsvård och hur de graderat sin oro i de olika orosområdena användes Kruskal 

Wallis test. Kruskal-Wallis test är ett icke-parametriskt test som ämnar att mäta om det finns 

statistiska signifikanta skillnader mellan tre eller fler oberoende grupper (Pallant, 2016). 

Vid undersökning om det finns statistiska signifikanta skillnader mellan enkäterna och val av 

lämplig påföljd/insats valdes Fishers exakta test som är ett icke-parametriskt test. Fishers exakta 
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test gör en beräkning och framställer ett p-värde som används för att se om det finns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan en oberoende och en beroende variabel i relation till den förbestämda 

signifikansnivån. Fishers exakta test används när frekvensen i cellerna vid ett Chi2-test är under fem 

(Wahlgren, 2008)  

 

För att få fram om det finns statistiska signifikanta skillnader mellan enkäterna och val av risk- och 

skyddsfaktorer valdes Chi2-test. Chi2-test gör en beräkning och framställer ett p-värde som används 

för att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan en oberoende och en beroende 

variabel i relation till den förbestämda signifikansnivån (Pallant, 2016). För att se om det finns 

statistiska signifikanta skillnader mellan antalet identifierade risk- och skyddsfaktorer användes 

Mann Whitney U-test.  

 

Det som är karaktäristiskt med ovannämnda tester (Kruskal Wallis test, Chi2-test, Mann Whitney 

U-test, Fishers exakta test) är att de är icke-parametriska tester. Dessa används när 

stickprovsstorlekarna är små, eftersom den aktuella studien har ett litet urval har det enbart använts 

icke-parametriska tester (Eljertsson, 2019).  

 

4.7 Validitet  

En studies validitet är kopplat till studiens kvalitet. Det finns olika typer av validitet; 

mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet.  

 

Mätningsvaliditet är ett mått på om en studie mäter det den är avsedd att mäta (Bryman, 2018). 

Syftet med denna studie var att mäta skillnader i socialsekreterares bedömningar beroende på 

ungdomens etnicitet. Mätningsvaliditeten säkerställs då fallbeskrivningen utformats att likna det 

vardagliga arbetet som socialsekreterare har där olika faktorer som medvetet lagts till i 

fallbeskrivningen skulle kunna påverka respondentens svar. Genom att jämföra två identiska 

enkäter med varandra där bara namnen på personen i fallbeskrivningen skiljer sig åt går det att se 

ifall namnet som variabel har en påverkan på resultatet.  

 

Den interna validiteten undersöker om en variabel påverkar en annan variabel, alltså de kausala 

sambanden kring slutsatsen, d.v.s. i vilken utsträckning slutsatsen kan dras att en oberoende 

variabel har påverkat den beroende variabeln (Bryman, 2018). I denna studie har alla variabler 

förutom namnen konstanthållits i enkäterna för att säkerställa en så hög intern validitet som möjligt.  
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Den externa validiteten undersöker huruvida resultat från en studie går att generaliseras till en 

population. Urvalet i studien blir därför relevant att studera då en studie bör utgå ifrån ett så 

representativt urval som möjligt för att kunna generalisera till en liknande population (Bryman, 

2018). På grund av att den aktuella studiens urval är begränsad försvåras därmed möjligheten att 

generalisera resultatet till en större population.  

 

Den ekologiska validiteten handlar om att se ifall resultat från en samhällsvetenskaplig studie går 

att tillämpa i den naturliga sociala miljön hos människan (Bryman, 2018). Det har eftersträvats att 

uppnå en så hög ekologisk validitet som möjlig genom att vi så långt som möjligt efterliknat det 

sociala arbetets praktik. Detta genom att konstruera en realistisk fallbeskrivning som speglar typisk 

problematik för ungdomar som aktualiseras i den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

4.8 Reliabilitet  

Reliabiliteten handlar om mätnoggrannhet, d.v.s. tillförlitligheten i mätningar som har gjorts i en 

studie. Det finns olika typer av reliabilitet; stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet 

(Bryman, 2018). Att ett mått har god stabilitet innebär att studien skulle kunna genomföras på nytt 

efter en tid och generera ett liknande resultat (Bryman, 2018). Studiens stabilitet går inte att 

säkerställa då resultaten baseras på enskilda personens bedömningar som influeras av personens 

kunskap, kompetens, värderingar och i vilken kontext personen befinner sig, och sådana variabler 

kan förändras över tid. Detta gör att det inte går att garantera att studien kan genomföras på nytt 

och generera liknande svar.  

  

Intern reliabilitet handlar om olika indikatorer som tillsammans utgör ett index är pålitliga och 

relaterade till varandra (Bryman, 2018). Den interna reliabiliteten i denna studie blir inte relevant 

för diskussion då enkäten inte är utformad på ett sådant sätt. 

 

Interbedömarreliabiliteten rör sig om subjektiva bedömningar vilket innebär att olika bedömare ska 

inom samma metod kunna tolka och bedöma samma fenomen på ett liknande sätt (Bryman, 2018). 

Då enkätsvaren kategoriserats och analyserats tillsammans både vid utformning av enkäten och 

inkodning av svaren i SPSS, kan interbedömarreliabiliteten därför bedömas som god.  
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4.9 Etiska överväganden  

Integritet, frivillighet, anonymitet samt konfidentialitet för personer involverade i forskningsstudier 

är aspekter av etisk art. Då forskning bedrivs finns fyra etiska principer att förhålla sig till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som lämnats av personer som har medverkat i 

studien ska behandlas med största möjliga varsamhet för att obehöriga inte ska få tillgång till dem 

(Bryman, 2018). Enkäten sändes ut som en länk via mejl till respondenterna och via länken 

skickades respondenterna vidare till en webbsida där de besvarade enkäten på ett anonymt sätt. 

Detta genom att respondenternas svar gick via webbsidan och på detta sätt kan inte forskare avgöra 

vilka det är som har besvarat enkäten eftersom respondenter inte skickar tillbaka svaren direkt till 

forskaren. Då det i enkäten inte heller begärs uppgifter av socialsekreteraren som kan kopplas till 

dem vet inte forskaren vilka respondenterna är. Detta gör att respondenterna förbli anonyma. 

Utöver det benämns inte heller namn på kommuner i där den inhämtade data kommer ifrån. I och 

med detta medför det att konfidentialitetskravet är uppfyllt.   

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva bestämmer över sin medverkan i 

studien och måste samtycka till deltagandet i studien. Vid enkätstudier uppfylls samtycket när 

respondenterna har besvarat enkäten (Bryman, 2018). Utifrån detta går det att se att samtliga 

respondenter som har besvarat enkäten har medgett sitt samtycke för att delta i denna studie. Vid 

förfrågan om medverkan i studien har det tydligt framgått att det är frivilligt att delta i studien och 

att studiedeltagarna kan avbryta sin medverkan när de vill. Ambitionen med att nå ut till 

socialsekreterare direkt grundar sig också i samtyckeskravet för att medverkan i denna studie skulle 

ses som ett frivilligt deltagande. Därav ansågs ett välutvecklat följebrev där det tydligt framgår om 

syftet med studien och frivilligheten hos respondenterna som mycket relevant för de som har tagit 

del av enkäten genom enhetschefer. I och med detta anses samtyckeskravet vara uppfyllt.  

 

Nyttjandekravet har att göra med hur det insamlade data används. Uppgifterna som berör personer 

som medverkat i studien får endast användas för forskningsändamålet (Bryman, 2018). Uppgifterna 

lämnade av respondenterna kommer enbart att användas i denna studie, därav uppfylls 

nyttjandekravet.   

 

Med informationskravet menas att personer innan de beslutar om huruvida de ska delta i en studie 

eller inte, blir informerade om undersökningens syfte (Bryman, 2018). Respondenterna som har 



28 
 

fått förfrågan om att delta i denna studie har delgetts information som är relevant inför studien, 

bland annat om vad deltagandet innebär, vilka som tillfrågas samt frivilligheten och anonymiteten 

för de som väljer att medverka i studien. Enhetscheferna som blivit tillfrågade har blivit 

informerade om studiens forskningsområde och vad medverkan i studien innebär hur 

genomförandet för respondenterna kommer se ut. Det som kan ses som etiskt problematiskt är att 

respondenterna inte blivit informerade om att studien syftade till att undersöka skillnader i 

socialsekreterares bedömningar beroende på etniciteten. Att inte avslöja syftet gjordes medvetet 

för att respondenterna inte skulle påverkas och anpassa svaren efter syftet med studien. Utifrån att 

studiens syfte sannolikt inte skulle kunna uppnås om inte detta hemlighölls och eftersom 

respondenterna fått all annan relevant information om studien, bedöms tillvägagångssättet som 

etiskt försvarbart. 
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5. Resultat    

I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet kommer att presenteras i diagram 

och tabeller, som sedan efterföljs med en beskrivande text. Inledningsvis kommer respondenternas 

svar på bakgrundsfrågorna att redovisas. Därefter presenteras respondenternas bedömningar 

angående det särskilda vårdbehovet, orosskattning för faktorer som indikerar behovet av särskilt 

vårdbehov för ungdomen, val av lämplig påföljd/insats samt vilka risk- och skyddsfaktorer som 

identifierats. Bakgrundsfrågorna angående respondenternas ålder och antal år som verksamma 

kommer även i detta avsnitt att analyseras i relation till enkätsvaren.  

  

5.1 Bakgrundsfrågor    

Kön     

Diagram 1 - Könsfördelning av samtliga respondenter.    

 

I diagram 1 framgår det att av de 25 respondenter som besvarat enkäterna är fem män (20 %) och 

20 kvinnor (80 %). Av de 13 respondenter som svarat på enkäten med fallbeskrivningen om Amir 

är fyra män (30 %) och nio kvinnor (70 %). Enkäten om Adam besvarades av tolv respondenter, 

varav en man (9 %) och tolv kvinnor (91 %).    

 

Ålder    

Tabell 1 - Sammanställning av respondenternas ålder med standardavvikelse samt genomsnittsvärden    
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Medelvärdet anger respondenternas genomsnittliga ålder. I denna tabell avrundades medelvärdet 

och standardavvikelsen till en decimal.  Medelåldern på respondenterna som besvarat enkäten om 

Amir är 36,2 år med en standardavvikelse på 13,9. Bland respondenterna som besvarat Adams 

enkät är medelåldern 37,2 år med en standardavvikelse på 8,8. Totalt för båda enkäterna är 

medelåldern 37 år med en standardavvikelse på 8,8.   

  

Socionomexamen    

Samtliga respondenter (100 %) har svarat att de har en socionomexamen eller likvärdig 

utbildning. Då frågan var ställd på ett sätt där respondenterna inte hade möjlighet att besvara 

specifikt vad för liknande utbildning de har går det inte utläsa hur likvärdig utbildningen är till 

socionomexamen. Då samtliga svarat att de har en socionomexamen eller likvärdig utbildning 

kommer inte frågan att presenteras i diagram då det inte finns någon spridning i svaren.  

 

Yrkestitel    

Diagram 3 – Fördelningen på respondenternas yrkestitlar    

 

 

I diagram 3 går det att utläsa att de flesta respondenterna har befattningen socialsekreterare (88 %), 

vilket motsvarar 22 personer. Två personer (8 %) har angett sin befattning som förste 

socialsekreterare och en person angav ”annat” (4 %). Denna person angav behandlare som sin 

befattning. Eftersom antalet som hade annan befattning än socialsekreterare är så litet, kommer 

inga analyser att göras mellan grupperna när det gäller enkätsvaren.   
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Antalet yrkesverksamma år inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård   

Diagram 4 – Fördelning av respondenternas antal år som verksamma inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård   

 

I diagram 4 går det att utläsa att av samtliga 25 respondenter har 17 personer (68 %) angivit att de 

har varit verksamma mellan 0–5 år. Fem personer (20 %) har varit verksamma i 11–20 år, och två 

personer (8 %) i 6–10 år. En person har varit verksam i över 21 år (4 %). Majoriteten av 

respondenterna har således varit verksamma 0–5 år.  

 

5.2 Vinjettenkäterna   

Bedömning av särskilt vårdbehov för ungdomen    

Respondenterna fick efter att de läst vinjetten göra en bedömning om det förelåg särskilt vårdbehov 

hos den unge utifrån det som framkommit i vinjetten. I den frågan fick respondenterna två 

svarsalternativ; ”ja” och ”nej". Samtliga 25 respondenter har svarat ja på frågan om det föreligger 

särskilt vårdbehov hos den unge både vad gäller Adam och Amir.  Då alla svarat ”ja” kommer inte 

frågan att presenteras i diagram då det inte finns någon spridning i svaren.  

  

Faktorer som indikerar behovet av särskild vård för ungdomen - orosskattning  

 

Etnicitet och orosgrad  

Utifrån den enskildes situation fick respondenterna gradera sin oro för den unge inom olika 

områden (se Tabell 2), som grund för det särskilda vårdbehovet. I frågan fick respondenterna 

gradera sin oro mellan 0 (ingen oro) och 5 (väldigt stark oro).   

 

För att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan enkäterna och graden av 

oro på de olika orosområdena hos ungdomen genomfördes ett Mann Whitney U-test. Ur testet 
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erhålls ett p-värde som ska vara mindre än 0,05 för att vara statistiskt signifikant. I detta test visar 

medianen hur hög, respektive låg orosskattningen är för vardera enkäten för de olika 

orosområdena. I testet användes graderingen av oron för ungdomen som kontinuerlig variabel 

(variabel som kan anta alla värden) och enkäterna angavs som en kategorisk variabel (variabel 

indelad i kategorier). Resultatet av testet presenteras i tabell 2.    

 

Tabell 2 – Sammanställning av respondenternas gradering av oro    
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Medianen mellan enkäterna i tabell 2 skiljer sig inte markant åt inom de olika orosområdena och p-

värdet understiger inte 0,05 för något område, vilket innebär att det inte finns några statistiskt 

signifikanta skillnader i hur respondenterna har graderat sin oro för Adam respektive Amir.   

  

För att undersöka om det finns skillnader i den genomsnittliga orosgraden för alla orosområden 

tillsammans för Adam respektive Amir, slogs medelvärdena per faktor och enkät samman, varifrån 

ett totalmedelvärde/enkät räknades fram. Därefter genomfördes ett Mann Whitney U-test. I testet 

användes orosgraden som kontinuerlig variabel och de två vinjetterna slogs ihop som en variabel 

och angavs tillsammans som en kategorisk variabel. Resultatet av testet presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3 – Den genomsnittliga orosgraden för ungdomen  

   

 

I tabell 3 går det att utläsa att det inte finns statistiskt signifikanta skillnader på den genomsnittliga 

orosgraden mellan enkäterna.   

  

Respondenternas ålder och orosgrad   

För att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan respondenternas ålder och 

graden av oro på de olika orosområdena hos ungdomen genomfördes ett Mann Whitney U-test. 

Graden av oron hos ungdomen angavs som kontinuerlig variabel och respondentens ålder som 

kategorisk variabel. Medianen i åldersspridningen på samtliga respondenter är 32 år, därav 

grupperades åldern på respondenterna i två grupper. Ena gruppen avser respondenter under 32 år 

och den andra gruppen avser respondenter som är 32 år och över. Grupperingen gjordes i syfte att 

kunna mäta eventuella statistiska signifikanta skillnader genom ett Mann Whitney U-test. Resultatet 

av testet presenteras i tabell 4. 
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Tabell 4 - Sammanställning av p-värden för orosgraden för ungdomen i relation till respondenternas ålder  

   

 

I tabell 4 har det identifierats en statistiskt signifikant skillnad mellan respondentens ålder och 

orosområdet ”Alkoholproblem hos mamma”, där p-värdet är 0,026. Respondenter som är 32 år 

och över har starkare oro för ”Alkoholproblem hos mamma” än respondenter som är under 32 år.   

 

 

Respondenternas antal år som verksamma inom barn- och ungdomsvård och orosgrad  

För att undersöka om det finns skillnader i hur respondenterna har graderat sin oro i de olika 

orosområdena i relation till respondenternas antal år som verksamma inom barn- och 

ungdomsvård genomfördes ett Kruskal-Wallis test. Respondenternas antal år som verksamma 
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angavs som kategorisk oberoende variabel och graderingen av oron som kontinuerlig variabel. 

Resultatet av testet presenteras i tabell 5.   

 

Tabell 5 - Sammanställning av p-värden för orosgraden för ungdomen i relation till respondenternas antal år som 

verksamma inom barn- och ungdomsvård  

 

Tabell 5 visar att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan respondenternas antal 

år som verksamma inom barn- och ungdomsvård och orosgraden för de olika orosområdena.   
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Påföljd/insatser    

En fråga i enkäten avsåg vilken påföljd/insats som ansågs vara lämplig för ungdomen. I 

diagram 7 redovisas de påföljder/insatser som respondenterna valde.  

 

Diagram 7 – Fördelning av respondenternas svar angående val av insats/påföljd i antal   

    

I diagram 7 framgår det att påföljder/insatser bedöms förhållandevis lika oberoende av 

vilken etnicitet ungdomen har.  Diagrammet visar att den påföljd som har valts flest gånger för båda 

vinjetterna är ungdomsvård.    

   

För att undersöka om det finns statistiska signifikanta skillnader mellan enkäterna och val av 

lämplig påföljd/insats genomfördes Fishers exakta test. Ur Fishers exakta test erhålls ett p-värde 

som ska vara mindre än 0,05 för att vara statistiskt signifikant. Enkäterna angavs som en oberoende 

kategorisk variabel och påföljderna som beroende kategorisk variabel. Resultatet av testet 

presenteras i tabell 6.  
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Tabell 6 – Sammanställning av skillnaderna mellan val av lämplig insats/påföljd utifrån ungdomens etnicitet    

      

I tabell 6 framgår det att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader i bedömningar av 

insats/påföljd mellan de olika enkäterna. I val om sluten ungdomsvård finns inget p-värde då ingen 

av respondenterna har valt det som en lämplig påföljd i båda enkäterna.   

 

Identifierade skydds- och riskfaktorer    

I enkäten ställdes det en fråga till socialsekreterarna om de hade uppmärksammat några 

skyddsfaktorer i ungdomens situation. Diagrammet nedan redogör för fördelning av 

respondenternas svar angående skyddsfaktorer. Respondenterna kunde i denna fråga välja flera 

svarsalternativ. Detta presenteras i diagram 8.  

 

Diagram 8 – Fördelning av respondenternas val av skyddsfaktorer hos den unge    
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Ur diagram 8 går det att utläsa att det i båda vinjetten har svarat relativt lika i båda enkäterna.  

Diagrammet visar att den skyddsfaktorn som har uppgetts flest gånger för båda enkäterna 

är positiva skolprestationer och skolanknytning.    

  

För att se om det finns statistiska signifikanta skillnader mellan enkäterna och val av skyddsfaktorer 

valdes Chi2-test. Vid de celler som i testet har visat att frekvensen var under fem avlästes Fishers 

exakta test. I detta test angavs enkäterna som en oberoende kategorisk variabel och 

skyddsfaktorerna som beroende kategorisk variabel. Detta presenteras i tabell 7.   

 

Tabell 7 – Sammanställning av p-värden för vardera skyddsfaktor i relation till ungdomens etnicitet     

  

I tabell 7 går att utläsa att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i socialsekreterarnas 

svar om valen av skyddsfaktorer mellan enkät Amir och enkät Adam, eftersom samtliga p-värden 

överstiger 0,05.  

  

Antalet identifierade skyddsfaktorer för Adam respektive Amir presenteras nedan i en 

frekvenstabell (Tabell 8). Värdena på genomsnittliga antal identifierade skyddsfaktorer har 

avrundats till heltal.  
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Tabell 8 - Sammanställning av antal identifierade skyddsfaktorer per vinjett    

 

För att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader i antal valda skyddsfaktorer för 

Adam och Amir gjordes ett Mann Whitney U-test. Antalet skyddsfaktorer angavs som kontinuerlig 

variabel och enkäterna som kategorisk variabel.  Det föreligger inga statistiskt signifikanta skillnader 

i hur många skyddsfaktorer socialsekreterarna har identifierat för Amir respektive Adam (p=0,630).   

  

 

Inre skyddsfaktorer   

Antalet identifierade inre skyddsfaktorer för Adam respektive Amir presenteras i en frekvenstabell 

nedan (Tabell 9).  Värdena på genomsnittliga antal identifierade inre skyddsfaktorer har avrundats 

till heltal. 

Tabell 9 - Sammanställning av antal identifierade inre skyddsfaktorer per vinjett  
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För att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader i antalet identifierade inre 

skyddsfaktorer för respektive ungdom gjordes ett Mann Whitney U-test. De inre skyddsfaktorerna 

angavs som kontinuerliga variabler och enkäterna som kategorisk variabel.  Det föreligger inga 

statistiskt signifikanta skillnader i hur många inre skyddsfaktorer socialsekreterarna har identifierat 

för Amir respektive Adam (p=1,00).  

 

Yttre skyddsfaktorer  

Antalet identifierade yttre skyddsfaktorer valda per respektive enkät presenteras i en frekvenstabell 

nedan (Tabell 10).  Värdena på genomsnittliga antal identifierade yttre skyddsfaktorer har avrundats 

till heltal. 

 

Tabell 10 - Sammanställning av antal identifierade yttre skyddsfaktorer per vinjett  

   

För att se eventuella statistiska signifikanta skillnader i antalet valda yttre skyddsfaktorer för 

respektive enkät gjordes ett Mann Whitney U-test. De yttre skyddsfaktorerna angavs som 

kontinuerliga variabler och enkäterna som kategorisk variabel.  Det föreligger inga statistiskt 

signifikanta skillnader i hur många yttre skyddsfaktorer socialsekreterarna har identifierat för Amir 

respektive Adam (p=0,355).  
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Riskfaktorer   

I diagrammet nedan (Diagram 9) framgår fördelningen av identifierade 

riskfaktorer. Respondenterna kunde i denna fråga välja flera svarsalternativ.   

 

Diagram 9 – Fördelning av respondenternas val av riskfaktorer för den unge     

   

I diagram 9 går det att utläsa att tolv personer angav relationskonflikt mellan föräldrarna 

som riskfaktor för Amir, medan motsvarande siffra för Adam var sju. Pappas engagemang ses av 

nio respondenter som en riskfaktor för Amir och av fem för Adam. Negativa problemlösningar, 

tolkningar eller attityder hos ungdomen som riskfaktor har valts av tolv respondenter i Amirs 

fall respektive åtta i Adams. Problematiska kamratrelationer som riskfaktor har tio socialsekreterare 

valt för Amir och sju för Adam. I övrigt har samtliga svarat relativt lika i båda vinjetterna.      
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I tabell 11 har ett Chi2- test och Fishers exakta test använts för att identifiera om det finns 

signifikanta skillnader mellan respondenternas bedömningar på samtliga riskfaktorer i relation till 

vinjetterna  

 

Tabell 11 – Sammanställning av p-värden för riskfaktorer i relation till ungdomens etnicitet    

       

 

I tabell 11 går det att utläsa att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan respondenternas bedömningar av riskfaktorerna beroende på ungdomens etnicitet. 

Relationskonflikt mellan föräldrarna visar det lägsta p-värdet (0,07), men det är ändå inte statistiskt 

signifikant.   
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Antalet identifierade riskfaktorer per enkät presenteras i frekvenstabell nedan (Tabell 12).  Värdena 

på genomsnittliga antal identifierade riskfaktorer har avrundats till heltal. 

 

Tabell 12 - Sammanställning av antal identifierade riskfaktorer per vinjett     

      

För att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader i antalet identifierade riskfaktorer 

för respektive enkät gjordes ett Mann Whitney U-test. Riskfaktorerna angavs som kontinuerliga 

variabler och enkäterna som kategorisk variabel.  Det föreligger inga statistiskt signifikanta 

skillnader i hur många riskfaktorer som socialsekreterarna har identifierat för Amir respektive 

Adam (p=0,281).  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga 

lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet. I detta avsnitt kommer studiens 

resultat diskuteras i relation till det teoretiska ramverket som behandlats i studien och i koppling 

till den tidigare forskning. I denna del förs även en kritisk metoddiskussion och vidare presenteras 

studiens slutsats samt förslag för vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Bedömning av särskilt vårdbehov för ungdomen 
Studiens resultat visar att det inte kan urskiljas några statistiskt signifikanta skillnader i 

socialsekreterarnas bedömningar av särskilt vårdbehov, med utgångspunkt från etnicitet. Samtliga 

respondenter bedömde att särskilt vårdbehov hos den unge föreligger.  

 

Detta resultat står i motsats till Bishop och Frazier (1996), som fann att ärenden som avser vita 

unga lagöverträdare i större utsträckning avslutades utan åtgärd, i jämförelse med unga 

lagöverträdare tillhörande en etnisk minoritetsgrupp. Även Komen och Schootens (2009) studie 

visar att socialarbetares bedömningar skilde sig åt beroende på ungdomens etnicitet. Till exempel 

bedömdes risken för återfall i brott som lägre för inrikesfödda lagöverträdare än för unga 

lagöverträdare från etniska minoriteter. Studien visar att de senare i större utsträckning kopplades 

till negativa karaktärsdrag, så som empati- och samvetsbrist, jämfört med de inrikesfödda, som 

tolkades i mer positiva drag, så som ansvarstagande och förändringsbenägna. 

  

Med utgångspunkt från Lipsky (2010) kan ovan nämnda forskning vara ett uttryck för att 

socialarbeterares normer och personliga värderingar kommer till uttryck i det praktiska sociala 

arbetet. För att underlätta sitt arbete hänför socialarbetare individer till olika kategorier, som kan 

leda till stereotypisering, d.v.s. förenklade föreställningar om en grupp individer, som uppfattas 

som giltiga, även om de kan vara felaktiga (Lipsky, 2010). Etnicitet är en av flera kategorier som 

individer kategoriseras in i (Mattsson, 2015). Resultaten i aktuell studie indikerar däremot inte några 

sådana tendenser. Istället bedömde alla socialsekreterare att ett särskilt vårdbehov föreligger, 

oberoende av etnicitet.  

 

Aktuell studie avser unga lagöverträdare. Kriminalitet är en annan kategori som socialarbetare 

sorterar in individer i (Mattsson, 2015). Resultaten i aktuell studie skulle kunna vara en indikation 
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på att kategorin kriminalitet minskar effekterna av etnicitet. Forskare har till exempel funnit att 

bostadslösa kvinnor i första hand inte uppfattas som hemlösa, utan som hemlösa kvinnor som 

utifrån stereotypiska föreställningar om kvinnor betraktas som offer (Mattsson, 2015). Att en 

person i Amir/Adams ålder misshandlar en person kan anses vara ett stort socialt problem, oavsett 

etnicitet. Socialsekreterarna kan ha en gemensam bild av att de kriminella handlingar som framställs 

i fallbeskrivningen är ett inkorrekt beteende, vilket gör att de alla gör bedömningen att ett särskilt 

vårdbehov föreligger. Det harmonierar med det socialkonstruktivistiska perspektivet, som 

beskriver att människor enas om vad som anses vara korrekt beteende och hur saker och ting ska 

vara genom socialisation och i sociala samspel (Berger & Luckmann, 1991). Att kriminalitet skulle 

minska effekten av etnicitet harmonierar dock inte med Sernhedes konstaterande att unga män 

med invandrarbakgrund ofta framställs som kriminella (Sernhede, 2006:73).  

 

6.1.2 Oroskattning av faktorer som visar behov av särskild vård  
 

Etnicitet och orosgrad  

Studiens resultat visar att det inte förekommer några statistiskt signifikanta skillnader gällande 

socialsekreterarnas skattning av oro inom olika områden som grund för det särskilda vårdbehovet, 

baserat på ungdomens etnicitet. Även om det inte finns en statistisk signifikant skillnad (p-värde = 

0,087), så visar resultaten att den genomsnittliga orosgraden för att ungdomen ska utsättas för 

omsorgsbrist eller försummelse är skattad till måttlig för Adam och liten för Amir. Egonsdotter et 

al. (2018) fann även de i sin studie att oro för omsorgsbrist var högre för barnet med ett svenskt 

namn än för barnet med ett utländskt namn. Forskarna menar att resultatet är en följd av 

förförståelse och föreställningar om etnicitet (Egonsdotter et al., 2018). En sådan slutsats kan vi 

inte dra i aktuell studie, eftersom skillnaden inte är statistisk signifikant.   

 

Ett annat område som visar en viss skillnad i oroskattningen, även om den inte är statistiskt 

signifikant, är ungdomens relation till vänner (p-värde = 0,098). Den genomsnittliga orosgraden 

för Adams umgängeskrets motsvarar en liten oro, medan den genomsnittliga orosgraden för Amir 

är en måttlig oro. Enligt Mattsson (2015) tenderar sociala problem eller avvikande beteenden bland 

medlemmar i en majoritetsgrupp att tolkas som individuella, medan de för medlemmar i etniska 

minoritetsgrupper förstås utifrån kollektiva, stereotypa samhälleliga föreställningar. Med 

utgångspunkt från det kan socialsekreterarnas orosskattning för ungdomens umgängeskrets 

förväntas vara högre för Amir än för Adam, d.v.s. att oron för Amir i större utsträckning tolkas i 

kollektiva termer utifrån antagandet om att hans umgängeskrets också begår brottsliga gärningar 

och därmed påverkar honom menligt. Det stämmer överens med Sernhedes konstaterande att unga 
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män med invandrarbakgrund ofta framställs som kriminella (Sernhede, 2006:73). Dock var 

skillnaderna i orosskattningen för umgängeskrets i aktuell studie inte statistiskt signifikanta. 

 

Utifrån att medierna framställer unga män med invandrarbakgrund som farliga och kriminella 

(Sernhede, 2006), att kultur och samhälle som en människa lever i kan påverka hur man 

kategoriserar och tolkar världen (Burr, 2003), vilket även påverkar socialsekreterares bedömningar 

av klienter (Lipsky, 2010), förväntades att det skulle finnas en högre orosgrad i Amirs fall än i 

Adams. Utifrån studiens resultat kan det reflekteras om respondenterna har en medvetenhet om 

stereotypa föreställningar om etnicitet och därav är mer sensitiva och motverkar dessa. Studiens 

urval är dock begränsat och det går utifrån resultaten inte att dra slutsatsen att socialsekreterare inte 

influeras av samhälleliga föreställningar om etnicitet.   

 

Respondenternas ålder - orosgrad   

Alla respondenter som har medverkat i studien har uppgett att de har en socionomexamen eller 

likvärdig utbildning. Den genomsnittliga åldern för respondenterna är 37 år och majoriteten (68%) 

av respondenterna som har medverkat i studien har varit verksamma inom området barn och unga 

i 0-5 år. Studiens resultat visar en statistisk signifikant skillnad i respondenternas oroskattning av 

en faktor som indikerar vårdbehov i relation till respondenternas ålder. Orosgraden för 

alkoholproblem hos ungdomens mamma är högre bland respondenterna som är över 32 år än för 

de under 32 år. I vinjetten framgår att ungdomens pappa dricker alkohol, men inte att mamman 

gör det. Därför kan det diskuteras varför respondenterna uttrycker en oro för denna faktor. En 

anledning till oro för mammans alkoholvanor skulle kunna vara att de bedömer att risken för 

alkoholproblem hos enskilda individer är större om det finns personer i omgivning med sådan 

problematik. Enligt Falkhe (2012) kan individer som befinner sig i missbruk utgöra en högre risk 

för personer i omgivningen att hamna i samma problematik. Det förklarar socialsekreterarnas oro, 

men inte att oron skiljer sig åt mellan Adam och Amir. 

 

6.1.3 Bedömning av val om lämpliga påföljder/insatser 
Studiens resultat visar inte några statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterarnas bedömningar 

av val om lämpliga påföljder/insatser för Adam respektive Amir. Till skillnad från Lieber och Mack 

(2003) som fann att unga lagöverträdare som tillhör en etnisk minoritetsgrupp fick grövre påföljder 

och hade högre risk att bli dömda för brott, än unga lagöverträdare i majoritetsgruppen. Även 

Bishop och Fraziers (1996) visar att en ungdoms etnicitet kan ha betydelse i bedömning av 

påföljder. Därför förväntades att skillnader skulle föreligga i socialsekreterarnas bedömningar. En 

anledning till att det inte framkom någon skillnad i socialsekreterarnas bedömningar kan vara på 



47 
 

grund vinjettens utformning. Vinjetten avser misshandel, vilket kan ses som ett allvarligt brott, som 

bedöms föranleda påföljder/insatser. Hade brottet varit mindre allvarligt, hade det möjligen funnits 

mer utrymme för socialsekreterarna att bestämma om insatser/påföljder behövs eller inte, eftersom 

ett brotts allvarlighetsgrad kan påverka beslutsfattarnas bedömningar (Bishop & Frazier, 1996). Då 

hade det möjligtvis också framkommit en skillnad i socialsekreterarnas bedömningar eftersom 

självklarheten inte hade funnits och etniciteten möjligen hade fått större betydelse. Studiens resultat 

kan också ha att göra med det begränsade urvalet.   

 

De påföljder som har valts av respondenter i större utsträckning är ungdomsvård i kombination till 

ungdomstjänst, ungdomsvård, ungdomstjänst och kvalificerad kontaktperson som enbart valdes av 

en respondent. Kvalificerad kontaktperson som påföljd innefattar att en utomstående person utses 

av socialtjänsten i syfte att finnas som personligt stöd för ungdomen. Ungdomsvård som påföljd 

innefattar bland annat en upprättning av samtalskontrakt mellan ungdomen och socialtjänsten eller 

placering utanför hemmet genom SoL eller LVU. Medan ungdomstjänst som påföljd innefattar att 

en ungdom utför ett oavlönat arbete och deltar i särskild anordnad verksamhet i högst 150 timmar 

och lägst 20 timmar. Ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst som påföljd innefattar 

kombinationen av ungdomsvård och ungdomstjänst (Socialtyreslen, 2009). Studiens resultat visar 

att orosgraden för de olika faktorer som indikerar behov av särskild vård i genomsnitt är låg för 

båda vinjetterna. Enligt Proposition 2005/06:165 ska ungdomar som har begått brott i första hand 

bli föremål för sociala åtgärder och inte straffas. Det kan anses att detta är tänkt för att dessa 

ungdomar inte ska få en kriminell identitet i tidig ålder. Med utgångspunkt från socialsekreterarnas 

låga orosskattningar kan det därför tyckas förvånande att socialsekreterarna har valt så pass 

allvarliga påföljder/insatser, åtgärder som kan anses bidra till att befästa en kriminell identitet hos 

ungdomen. Detta kan dock ha orsakats av de påföljder/insatser som fanns att välja på i enkäten. 

Det kan ha funnits andra typer av insatser/åtgärder som socialsekreterarna hade valt – utifrån den 

låga orosskattningen - men som inte fanns i enkäten. Men å andra sidan har påföljderna/insatserna 

hämtats från Socialstyrelsens (2009) handbok om barn och unga som begår brott, där aktuella 

påföljder för ungdomar begår brott framgår.  

 

6.1.4 Skydds- och riskfaktorer 

I studiens resultat framkommer det inga statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterares 

bedömningar av skyddsfaktorer, vare sig när det gäller val av skyddsfaktorer eller antal 

skyddsfaktorer som valts för Adam respektive Amir. 
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Komen och Shooten (2009) fann att i bedömningar av unga lagöverträdare identifierade 

socialarbetare fler positiva inre och yttre faktorer hos inrikes födda nederländska ungdomar än 

ungdomar tillhörande en etnisk minoritetsgrupp. Interna skyddsfaktorer hänfördes i studien till 

individen och yttre skyddsfaktorer till annat eller andra personer i individens omgivning. Några 

sådana skillnader gick dock inte att urskilja i aktuell studie.  

 

Studiens resultat visar inte några statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterarnas bedömningar 

av val om lämpliga påföljder/insatser för Adam respektive Amir. Till skillnad från Lieber och Mack 

(2003) som fann att unga lagöverträdare som tillhör en etnisk minoritetsgrupp fick grövre påföljder 

och hade högre risk att bli dömda för brott, än unga lagöverträdare i majoritetsgruppen. Även 

Bishop och Fraziers (1996) studie visar att ungdomens etnicitet kan ha betydelse i bedömning av 

påföljder. Därför förväntades att skillnader skulle föreligga i socialsekreterarnas bedömningar. En 

anledning till att det inte framkom någon skillnad i socialsekreterarnas bedömningar kan vara på 

grund vinjettens utformning. Vinjetten avser misshandel, vilket kan ses som ett allvarligt brott, som 

bedöms föranleda påföljder/insatser. Hade brottet varit mindre allvarligt, hade det möjligen funnits 

mer utrymme för socialsekreterarna att bestämma om insatser/påföljder behövs eller inte, eftersom 

ett brotts allvarlighetsgrad kan påverka beslutsfattarnas bedömningar (Bishop & Frazier, 1996). 

Studiens resultat kan också ha att göra med det begränsade urvalet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Anledning till att vi valde att använda kvantitativ metod var för att kunna mäta eventuella skillnader 

i socialsekreterares bedömningar av ungdomar som har begått brott, med utgångspunkt i etnicitet. 

I denna studien har vi använt ett icke-sannolikhetsurval, och vid en sådan typ av urval är det viktigt 

att nå en svarsfrekvens som ligger på 60 % av det totala urvalet. Detta uppnåddes inte då antalet 

insamlade enkäter var 25 av 165, d.v.s. 15 %. Urval under 60 % kan innebära ett ifrågasättande av 

hur representativt urvalet egentligen är och kan därmed vara ett hot för resultatens validitet  

(Bryman, 2018).  

 

En förklaring till den låga svarsfrekvensen kan ha att göra med hur respondenterna blev tillfrågade 

om ett deltagande i denna studie. Ambitionen var att direkt skicka förfrågan till de respondenter 

som ansågs passa denna studie, d.v.s. socialsekreterare inom barn- och ungdomsvård. Detta för att 

undvika att kontakten med respondenterna skulle tas genom andrahandsperson som enhetschefer 

vilket inte gick att undvika i denna studie då ett antal valda kommuner inte gav ut kontaktuppgifter 

till socialsekreterarna. Utan de hänvisade oss att först ta kontakt med enhetscheferna. Anledningen 
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till att vi ville att kontakten inte skulle ske genom enhetschefer är att vi inte med säkerhet kan 

fastställa att respondenterna fått enkäten då ansvaret att skicka ut enkäterna till respondenterna 

lämnas i enhetschefernas händer. I detta fall blev det ändå enhetscheferna som tillfrågades att 

vidarebefordra enkäten till socialsekreterare då vi inte fick den direkta kontakten med dem. Därmed 

kan vi inte säkerställa att enkäten nådde till alla respondenterna som enkäten var tänkt att nå.  

 

En annan aspekt som kan tänkas ha påverkat svarsfrekvens är tidpunkten för när enkäterna 

skickades ut till socialsekreterare. Under enkätens svarsperiod inföll några högtidsdagar, d.v.s. dagar 

då många socialtjänstkontor har stängt. Det förkortade deras reella svarsperiod. Ledigheten kan 

ibland också medföra att arbetsbelastningen ökar vid återinträde i arbete, utöver den redan höga 

arbetsbelastning som inte sällan föreligger inom socialtjänsten. 

 

Enkäterna skickades ut till respondenterna under två omgångar, då svarsfrekvensen vid den första 

omgången var låg. Svarstiden för den senare omgången var sex dagar istället för 14, som vid den 

första omgången. Att tiden var mer knapp kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens. 

Eftersom denna studiens stickprovsstorlek påverkades av tid som faktor, var ambitionen att få 30 

svar på varje enkät vilket motsvarar 60 svar totalt. Inräknat med eventuella bortfall på ungefär 20 

% (Bryman, 2018) behövdes enkäten skickas ut till totalt ca 100 respondenter, vilket i denna studie 

gjordes vid första omgången. Då svarsfrekvensen var låg efter första utskicket, skickades enkäterna 

ut till ytterligare 75 respondenter. Trots detta inkom enbart 25 svar, 13 på ena enkäten respektive 

12 på den andra, vilket motsvarade 15% av den totala svarsfrekvensen. Detta är något som enligt 

Mangione (1995) kan ses som problematiskt eftersom urvalet är för litet för att generalisera till hela 

populationen där stickprovet togs, då majoriteten av urvalet utgörs av bortfallet.   

 

På grund av det låga urvalet går inte heller med säkerhet att uttala sig om att det finns statistiskt 

signifikanta skillnader i socialsekreterares bedömningar beroende på ungdomens etnicitet, eftersom 

de båda grupperna är så pass små. Vid hypotesprövning genom t.ex. Mann Whitney U-test, 

formuleras hypoteser, där nollhypotesen är att inga skillnader föreligger mellan populationerna. Ett 

Typ 1-fel innebär att nollhypotesen förkastas även om den är sann, d.v.s. att man konstaterar att 

det finns skillnader, som inte finns i population (Eljertsson, 2019). Typ 2-fel innebär istället att man 

behåller nollhypotesen, trots att den är falsk, d.v.s. att man konstaterar att det inte finns skillnader, 

trots att så är fallet i populationen (Eljertsson, 2019) Det innebär att även om det i denna studie 

inte har identifierats några statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterarnas bedömningar 
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beroende på ungdomens etnicitet, så kan det föreligga sådana mellan populationerna. 

Sannolikheten att göra typ-1 eller typ 2-fel ökar om urvalets storlek är liten. 

 

Anledning till att vi valde att använda oss utav vinjettenkäter var för att tydligt kunna mäta 

skillnader utifrån etnicitet samt för att få ett resultat som kan representera hur det praktiska arbetet 

inom socialtjänsten genomförs. För att uppnå detta utformades därför en så realistisk 

fallbeskrivning som möjligt och utformades frågor och beslutsval som skulle efterlikna det sociala 

arbetets praktik.  Vinjetter kan dock aldrig helt överensstämma med praktiken, socialsekreterarnas 

verklighet. Därför föreligger en risk för att man inte mäter det som är avsett att mätas och att de 

slutsatser som dras utifrån urvalet därför inte överensstämmer med betingelser i populationen. 

Detta kan resultera i att validiteten i studien blir låg. Det kan till exempel finnas faktorer i det sociala 

samspelet mellan klient och socialsekreterare i praktiken som inte går att fånga med en vinjettenkät, 

vilket gör att insamlad data visar på något som inte sker i det praktiska sociala arbetet eller tvärtom. 

Något som skulle kunna komplettera kvantitativa data är att också ha kvalitativa data i en studie. 

Genom att komplettera de kvantitativa delarna med antingen öppna frågor i enkäten eller med 

kvalitativa intervjuer hade materialet möjligtvis kunna fångat upp andra faktorer som kan påverka 

bedömningar. Faktorer som annars inte hade identifierats med den kvantitativa metoden, vilket 

skulle kunna resultera i en ökad förståelse för socialsekreterarnas bedömningar. 

 

6.3 Slutsats   

Syftet i denna studie var att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga 

lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet. Resultatet visar att det inte finns 

någon statistisk signifikant skillnad i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare 

beroende på ungdomens etnicitet, när det gäller om särskilt vårdbehov föreligger, faktorer som 

indikerar behov av särskild vård, val av lämpliga påföljder/insatser samt vid identifiering av skydds- 

och riskfaktorer. Att det inte framkommer några statistiska signifikanta skillnader i 

socialsekreterarnas bedömningar i de två vinjetterna indikerar att etnicitet eller stereotypa 

föreställningar om etnicitet inte har påverkat bedömningarna och åsidosatt principen om likhet 

inför lagen.   

 

Resultaten skiljer sig från tidigare forskning, till exempel Bishop och Frazier (1996) och Komen 

och Schooten (2009), vars forskning visar att etnicitet påverkar professionellas bedömningar av 

unga lagöverträdare. En tolkning av aktuell studies resultat kan vara att socialsekreterarna har en 

medvetenhet om stereotypa föreställningar om etnicitet och därför är mer uppmärksamma på att 
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motverka sådana. På grund av studiens begränsade urval går dock inte resultaten att generalisera 

till populationen. Även om några statistiskt signifikanta skillnader i bedömningarna utifrån etnicitet 

inte har identifierats i aktuell studie, går det inte att utesluta att socialsekreterare kan influeras av i 

samhället rådande föreställningar om etnicitet, som på olika sätt påverkar dem i arbetet. 

Föreställningar om etnicitet kan också manifestera sig på andra sätt än i bedömningar, till exempel 

i bemötande. Det går heller inte att utesluta att socialsekreterarna utifrån fallbeskrivningen om 

Amirs/Adams hade agerat annorlunda i verkligheten, jämfört med de bedömningar de gjort inom 

ramen för aktuell studie. Även om det beskrivna fallet ska konstruerats för att efterlikna ett 

autentiskt fall, kan det inte uppnås fullt ut. Socialsekreterares stereotypa föreställningar om etnicitet 

kan dessutom få större betydelse i bedömningar om socialsekreterare träffar klienten i ett direkt 

möte, som gör att förförståelse aktualiseras på ett annat sätt. Avslutningsvis kan dock konstateras 

utifrån tidigare forskning att socialsekreterare behöver ha en medvetenhet om etnicitetens betydelse 

för att kunna ge lämpligt stöd till ungdomar som har begått brott.   

 

6.4 Vidare forskning  

För att få en djupare förståelse för socialsekreterarnas bedömningar av unga lagöverträdare med 

utgångspunkt från etnicitet, kan kvalitativa intervjuer med socialsekreterarna behöva göras. Med 

utgångspunkt från aktuell studie hade man kunnat föra ett resonemang kring vinjetten och de 

efterföljande frågorna. Härigenom skulle mer kunskap erhållas kring socialsekreterares normer och 

värderingar kring etnicitet samt om och hur samhällets normer och värderingar har en inverkan på 

socialsekreterares bedömningar.   

 

En annan intressant fråga är om och hur en ungdoms etnicitet och familjens socioekonomiska 

status influerar domstolars beslut om påföljder för ungdomar som har begått brott i Sverige. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Följebrev 

 

Information om studie som avser socialsekreterares bedömningar gällande unga 

lagöverträdare 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping University som går vår sjätte termin på 

Socionomprogrammet.  Vi gör för närvarande ett examensarbete som syftar till att undersöka 

socialsekreterares bedömningar vad gäller ungdomar som begått brott.  För att undersöka 

detta har vi därför valt att utforma en vinjett (en kort berättelse) som vi vill att 

socialsekreterare ska läsa och utifrån den besvara tillhörande frågor.  

 

Med detta informationsbrev vänder vi oss till dig som socialsekreterare som arbetar med 

ungdomsärenden och tillfrågar Dig om deltagande i vår studie. Enkäten beräknas ta cirka 10 

minuter. Om du väljer att delta önskar vi att frågorna besvaras enskilt. Ditt deltagande i 

studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när du vill utan att uppge 

en anledning. Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i denna 

studie (C-uppsats). Enkätsvaren kommer inte kunna kopplas till Dig samt kommer 

kommunerna som enkäten har skickats till inte vara identifierbara i examensarbetet. Därmed 

blir kommunerna och respondenterna anonyma.  

 

Vi hoppas att vi med denna studie kunna bidra till ny kunskap och nytänkande kring 

bedömningar om unga lagöverträdare.  

Enkäten finns tillgänglig för svar fram till och med 2019-04-29. 

 

Har du vidare frågor angående undersökningen och enkäten, kontakta oss gärna. 

Med vänliga hälsningar 

Majlinda Vitija vima16hv@student.ju.se 

Darlene Ingabire inda1616@student.ju.se  
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8.2 Bilaga 2 – Enkät 
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8.3 Bilaga 3 - Mejl till enhetschef 

Hej! 

  

Vi är två studenter från Hälsohögskolan på Jönköping University som går vår sjätte termin på 

Socionomprogrammet. Vi gör för tillfället ett examensarbete som syftar till att undersöka om 

socialsekreterares bedömningar vad gäller ungdomar som begått brott. För att undersöka detta 

har vi därför valt att utforma en vinjettstudie där socialsekreteraren får ta ställning till en 

vinjett och besvarar tillhörande frågor. 

  

Denna enkät vänder sig till socialsekreterare som arbetar med ungdomsärenden och vi tänkte 

höra om det finns möjlighet att genomföra studien hos er?  

  

Enkäten tar ca 10 minuter att göra och är webbaserad och skickas ut via mejl.  

  

Vi vill veta hur många handläggare ni har som är verksamma inom ungdomsärenden samt om 

du kan ge oss mejladress till handläggarna? 

  

Har ni ytterligare frågor kring studien får ni gärna höra av er till oss! 

  

Darlene Ingabire        inda1616@student.ju.se     073 31 80 131 

Majlinda Vitija            vima16hv@student.ju.se     073 980 20 58 
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8.4 Bilaga 4 – Mejl till socialsekreterare 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping University som går vår sjätte termin på 

Socionomprogrammet.  Vi gör för närvarande ett examensarbete som syftar till att undersöka 

socialsekreterares bedömningar vad gäller ungdomar som begått brott.  För att undersöka detta 

har vi därför valt att utforma en vinjett (en kort berättelse) som vi vill att socialsekreterare ska 

läsa och utifrån den besvara tillhörande frågor. 

  

Med detta informationsbrev vänder vi oss till dig som socialsekreterare som arbetar med 

ungdomsärenden och tillfrågar Dig om deltagande i vår studie. Enkäten beräknas ta cirka 10 

minuter. Om du väljer att delta önskar vi att frågorna besvaras enskilt. Ditt deltagande i studien 

är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när du vill utan att uppge en 

anledning. Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i denna studie 

(C-uppsats). Enkätsvaren kommer inte kunna kopplas till Dig samt kommer kommunerna som 

enkäten har skickats till inte vara identifierbara i examensarbetet. Därmed blir kommunerna 

och respondenterna anonyma. 

  

Vi hoppas att vi med denna studie kunna bidra till ny kunskap och nytänkande kring 

bedömningar av unga lagöverträdare. 

  

Har du möjlighet att besvara vår enkät, svara gärna på detta mejl så skickar vi enkäten till dig. 

  

Har du vidare frågor angående undersökningen och enkäten, kontakta oss gärna. 

Med vänliga hälsningar 

 

Majlinda Vitija       vima16hv@student.ju.se 

Darlene Ingabire    inda1616@student.ju.se 
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