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Abstract 
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Title: Social workers’ judgements of sexual abuse among siblings 

Supervisor: Lisa Wallander 

Assessor: Håkan Jönson 

 

The aim of this study was to investigate which factors relating to 1) the child and family and 

to 2) the respondent have an impact on social workers’ professional judgments about sexual 

sibling incest. The study was carried out in the form of an experimental vignette survey (a 

factorial survey), in which the respondents made judgements about fictitious cases describing 

various situations of potential sexual sibling incest. The judgements included the degree of 

concern, the need for professional interventions, and the estimated risk for future sexual 

assaults within the family. The judgements were measured using seven unipolar Likert scales 

(ranging from 1 to 7). In total, 91 respondents made judgements about 686 experimentally 

constructed vignettes. The investigated factors included in the vignettes were chosen from 

previous studies about etymology and professional judgements.  

Multilevel linear regression analyses were carried out, using the vignettes variables and the 

respondent variables as predictors of the judgements. The results showed inter alia that 

significant coefficients were found for gender of the abused sibling (higher judgements for 

sisters than brothers), abusers use of force, cooperation abilities in mother, type of sexual act 

and gender of the social worker (women judged higher worry, need and risk comparing to 

men). The measures taken from parents show positive correlation except for the abusing 

sibling, age and difference in age show no impact on judgements except for need for 

professional interventions for the younger sibling if the abusing sibling is 12 (compared to 8 

years). No significant correlations were found for professional experience, social work 

degree, familiarity with these cases and role at work. This could be due to a rather small 

group of respondents and therefore needs further research. 

 

Keywords: Sibling sexual abuse, social workers’ professional judgements, child protection, 

gender differences in judgments, 

Nyckelord: Sexuella syskonövergrepp, socialsekreterares professionella bedömningar, social 

barnavård, könsskillnader i bedömningarna, 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Varje svenskt barn har enligt svensk lag (Barnkonventionen som svensk lag SFS 2018:1197) 

rätt att skyddas från fysiskt eller psykiskt våld, mot vanvård eller utnyttjande (artikel 19). 

Barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp (artikel 34) och rätt till 

rehabilitering och social återanpassning (artikel 39). FN:s barnrättskommitté (2011) skriver 

att barn ska skyddas från alla former av våld oavsett förövare, effekter och eventuella skadliga 

konsekvenser, dvs. även när barn utsätter ett annat barn för detta. Konsekvenserna av 

övergrepp och våld är omfattande, såväl direkt, ur ett livsperspektiv och för kommande 

generationer (NCK 2014; Hardy et al. 2010; Shields et al. 2020). Det finns en osäkerhet kring 

omfattningen av våld riktat mot barn och ett stort konstaterat mörkertal vilket Regeringen 

konstaterar i sitt uppdrag till Allmänna Barnahus 

(www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forekomsten-av-vald-mot-barn-i-sverige-ska-

kartlaggas/).  

 

Många menar att sexuella övergrepp på ett syskon är den vanligaste formen av sexuellt 

övergrepp i familjen, dvs. vanligare än föräldrar på barn eller styvföräldrar på barn 

(McDonald & Martinez, 2017, Stathopoulos 2012, Tener et al. 2018). I familjer där ett syskon 

utsätts av ett annat syskon går det inte alltid att skilja på vem som är förövare och utsatt 

(Jernbro & Landberg, 2020). Barnet som utsätter sitt syskon kan i sin tur vara offer för 

övergrepp (Seto et al. 2010, Hacket et al. 2014). Detta gör att ett ensidigt fokus på att få 

övergreppen att upphöra inte tar hänsyn till allas utsatthet och riskerar att ge oönskad 

utveckling och ökad risk för framtida övergrepp (Yates 2020). 

 

Mörkertalet gällande sexuella syskonövergrepp är stort och det beror på ett flertal olika skäl 

som presenteras mer utförligt längre fram. För ett barn som väljer att berätta finns en rad 

konsekvenser varav splittring av familjen kanske är en av de svårare konsekvenserna för ett 

barn (Wade 2020), och det är i det perspektivet rimligt att tystnad från ett utsatt barn blir ett 

val. Övergreppens konsekvenser är ofta mer långvariga när ett syskon är förövare och är en 

vanlig delorsak i många sociala, fysiska och psykiska besvär (Meyers 2014) som 

socialarbetare i sin yrkesroll ofta är involverade kring. 

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forekomsten-av-vald-mot-barn-i-sverige-ska-kartlaggas/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forekomsten-av-vald-mot-barn-i-sverige-ska-kartlaggas/
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I en tidigare uppsats jag skrivit (Nygaard & Westergren 2018) undersöktes konsekvenserna 

för familjen när ett sexuellt syskonövergrepp avslöjats. I intervjuerna berättade familjerna om 

mötet med socialtjänst och andra professionella. Uppsatsen studerade inte specifikt detta men 

frågan om hur olika socialsekreterare bedömer, identifierar och intervenerar fanns med i 

familjernas berättelser och är ett av skälen till frågeställningen i denna studie/uppsats. Ett citat 

hämtat från den uppsatsen får illustrera denna nyfikenhet som senare ledde till denna studie: 

 

”Jag skulle ha behövt hjälp med ”förövande syskon” när han var sex år. När det hände 

från början. Och inte behövt eskalera mer och mer och mer. [Att nån tog det på allvar?] 

Ja. [Redan från början...] Då tror jag att han kanske skulle bo med oss. /…/. Det är något 

jag sagt till min partner ‘vad skulle ha hänt om all den här hjälpen, skulle han ha fått när 

han var sex år? /…/ Men nu har han hjälpen som han behöver” Sagt av förälder 5. 

(Nygaard & Westergren 2018 s. 49f). 

 

En socialsekreterare har som en av sina uppgifter att bedöma och intervenera när barns liv, 

hälsa och utveckling är i fara eller riskerna för ogynnsam utveckling är stora. Om vi tillämpar 

WHOs (2006) syn på hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte bara frånvaron av sjukdom, våld och annan utsatthet, räcker det inte med att förhindra 

nya övergrepp för att barnen ska få sin rätt till hälsosam utveckling. Munro (2020) skriver att 

socialtjänsten behöver arbeta med barnens hälsa och välbefinnande och inte ensidigt arbeta 

för att undvika risk och skada. Den dominerande normen är att det är nästan uteslutande 

vuxna som står för våld mot barn, vilket bekräftas i centrala dokument (Socialdepartementet 

2001; Socialstyrelsen 2015a, 2015b; 2016; SBU 2018). Meyers (2014) menar däremot att 

övergrepp på syskon är den vanligaste formen av familjevåld i USA. När ett barn förgriper sig 

på ett annat barn saknar professionella ofta tidigare erfarenhet, teoretisk kunskap och stöd i 

riktlinjer och lagtext. Kunskap som används i socialt arbete skapas ofta utifrån egen 

erfarenhet som sällan dokumenteras eller sprids (Wollter 2020). Samlad kunskap saknas om 

hur socialsekreterare bedömer dessa ärenden, som dessutom är relativt få till antalet och 

därför relativt svårt att studera.  

 

Utöver lagar och riktlinjer (SoL, BrB, Socialstyrelsens råd och handböcker) formas 

professionellas bedömningar och handlande av rådande systematisk kunskap (rapporter, 

kunskapssammanställningar), lokal kunskap (så här gör vi eftersom detta fungerade för andra) 

och sociala normer (tolerans för våld) i samhället (Munro 2020). Det innebär att vad 
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socialsekreterare bedömer som övergrepp kontra normalt sexuellt utforskande, vad som 

behöver professionella insatser från samhällets aktörer för rehabilitering och återanpassning 

och vad som inte behöver det, påverkas av en rad olika faktorer. I min studie vill jag studera 

hur socialsekreterare identifierar övergrepp, bedömer ärenden där sexuella handlingar skett i 

syskonrelation för att bidra med kunskap om hur dessa bedöms och vilka faktorer som 

påverkar. 

 

Vad vi använder för ord och hur vi socialt konstruerar, ger språk och uppmärksamhet åt 

(Munro 2020) spelar roll för i detta fall barn som blir utsatt av ett syskon. En handling som 

mellan vuxna hade definierats som sexuellt ofredande eller våld i nära relation (reglerat i BrB, 

Brottsbalken), från en vuxen mot ett barn definierats som övergrepp och barnmisshandel 

(reglerat i BrB) tenderar att mellan syskon kallas utforskande, misstag, problembeteende, 

bristande föräldranärvaro, föräldraförmåga och betraktas som normalt. Sociala normer om 

barndomens oskuldsfullhet och syskonskapets inneboende goda värde kan medverka till ett 

osynliggörande av t ex sexuella övergrepp (Yates 2018; 2020). Våra normer är med att 

synliggöra eller göra osynligt, något som drabbar många barn. 

 

Det råder en tystnadskultur bland professionella kring barn som förövare och barns sexualitet, 

omformuleringar från sexuella övergrepp till t ex ”sexuellt problembeteende” i offentliga 

dokument (Yates 2016; Tidefors et al. 2010). Bristen på kunskap om hur besluts tas och vad 

som påverkar socialsekreterares beslut i dessa ärenden är stor. Dessa ärenden gestaltar 

dessutom på ett tydligt vis den konflikt som uppstår mellan ett barns skyddsbehov på 

bekostnad av ett annat barns. Många av de faktorer som ökar riskerna för sexuella 

syskonövergrepp (missbruk, trångboddhet, försummelse, våld, etc.) och även konsekvenser av 

övergrepp (skolfrånvaro, missbruk, psykisk ohälsa etc.) finns inom socialtjänstens uppdrag. 

(Yates 2020; Tidefors et al. 2010; Kjellgren 2019; Griffee et al. 2010; Munro 2020; Bryce 

2019). Detta gör att forskning inom området är intressant, relevant och viktigt. 

 

Att undersöka hur socialsekreterare identifierar övergrepp och tar ställning i ärenden där det 

förekommit sexuella handlingar eller övergrepp mot ett syskon är viktigt 1) eftersom dessa 

beslut svårligen sker med stöd av endimensionella utredningsinstrument, 2) eftersom de är 

kulturellt, känslomässigt laddade och till sin natur ”omöjligt-att-bli-rätt-beslut”, dvs. beslut 

som tas blir till nackdel för ett eller alla syskon och 3) eftersom de verkar komma i konflikt 

med grundläggande sociala normer och värderingar som att barn inte är förövare, 
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syskonrelationen i sig är positiv, föräldrar vill väl och med idén om barns obefintliga 

sexualitet (jmf Munro 2020; Ponnert 2013; Yates 2016; 2018; 2020). 

 

Det saknas samlad kunskap om hur socialsekreterare beslutar, värderar och agerar när det 

förekommer uppgifter om sexuella handlingar mellan syskon och sexuella syskonövergrepp. 

Råder det en samstämmighet i socialsekreterares bedömningar och ligger dessa i linje med 

tidigare forskning kring sexuella syskonövergrepp och annat våld mellan syskon? Denna 

studie ämnar bidra till kunskap om hur socialsekreterare bedömer ärenden där sexuella 

handlingar skett gentemot ett syskon. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur socialsekreterare bedömer ärenden där det 

förekommit sexuella handlingar i syskonrelation. Mer specifikt undersöker jag 

socialsekreterares bedömningar om oro för förövande syskon, utsatt syskon och föräldrar, 

behov av stöd för förövande syskon, utsatt syskon och föräldrar, samt en bedömning av risken 

för framtida sexuella övergrepp i familjen. 

 

För att besvara ovanstående syfte använder jag mig av följande två frågeställningar: 

1) Vilka faktorer kopplade till ärendet påverkar bedömningarna? T ex ålder, kön på utsatt 

syskon, sexuell handling, föräldrars åtgärder och familjens reaktioner. 

2) Vilka respondentfaktorer påverkar bedömningarna? T ex ålder, kön, arbetade år och 

arbetsuppgifter. 

 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genomför jag en faktoriell 

surveystudie, vilket innebär att respondenten besvarar flera slumpvis konstruerade vinjetter. 

Metoden är en experimentell vinjettmetod där vinjetterna består av fiktiva beskrivningar av en 

situation eller händelse. Metoden kan sägas vara en hybrid mellan ett experiment och en 

surveyundersökning. Jag använder vinjetter inbäddade i pappersenkäter till ett urval av 

socialsekreterare i kommunal socialtjänst i Region Skåne. Det insamlade materialet kommer 

att bearbetas med hjälp av statistisk analys, närmare, univariata, bivariata och mulitlevel-

regressions-analyser. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 

I detta kapitel går jag igenom tidigare forskning gällande barns utsatthet, sexuella övergrepp, 

sexuella syskonövergrepp och konsekvenser av dessa och hur dessa relaterar till syftet för 

denna uppsats. I en andra del presenterar jag tidigare forskning kring socialsekreterares 

beslutsprocesser och dess koppling till ärenden med sexuella handlingar i syskonrelation.  

 

2.1 Sexuella övergrepp 

2.1.1 Förekomst 

Ett sexuellt övergrepp är både när sexuella handlingar sker där manipulation, tvång och 

övertalande är närvarande eller när det sker som en del av ett utforskande eller emotionell 

närhet som sen övergår i tvång när ena parten inte längre vill (Tener et al. 2020).  

 

Det finns ett stort mörkertal gällande prevalensen för sexuella övergrepp generellt i många 

studier från olika länder. Kjellgren (2009) uppskattar utifrån svenska studier att det är minst 

90 procents mörkertal vad gäller antalet anmälningar om unga som begått sexuella övergrepp 

i förhållande till den rapporterade prevalensen. Attityder kring anmälan och lagstiftning 

skiljer sig åt så sifforna kan skilja sig åt (Wade 2020; Bryce 2020). Detta beror på att få 

rapporterar och anmäler att de utsatts och än färre når officiella myndigheter så att de 

registreras (Yates 2020), vilket också konstateras i regeringens uppdrag (2020) till Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset. Det finns en rad olika studier som menar att prevalensen för sexuella 

övergrepp mot kvinnor är från 7 upp till 36 procent och för män från 3 till 29 procent 

(Finkelhor 1994; Pereda, Abad & Guilera 2016; Mohler-Kuo et al. 2014). I en svensk studie 

visar Cater, Andershed & Andershed (2014) att förekomsten är på 7 procent för män och 33 

procent för kvinnor. Det finns som vi ser könsskillnader som innebär att flickor är mer utsatta 

än pojkar när det gäller befolkningen Pojkar är mer utsatta i religiösa och idrottsliga 

sammanhang (Cater et al. 2014; Bryce 2019). I en svensk studie där 18-åriga 

gymnasiestudenter tillfrågats (n=3432), svarar 25 procent att de utsatts för sexuella övergrepp. 

Av dessa hade hälften utsatts av en tonåring (Priebe & Svedin 2012). Det är med andra ord en 

betydande del av unga personer som är utsatta för sexuella övergrepp av en ung förövare 

under sin uppväxt och det gäller både pojkar och flickor. 
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I två svenska studier där över 4800 gymnasieungdomar tillfrågats i en enkätundersökning, 

identifierade författarna att fem procent pojkar respektive en procent flickor uppgav att de 

tvingat någon till sex er (Kjellgren, et al. 2010; Kjellgren et al. 2011).  

 

2.1.2 Sexuella syskonövergrepp 

Uppskattningar har gjorts att sexuella övergrepp som begås av syskon är två till fem gånger så 

vanliga som de som begås av en vuxen mot ett barn (Caffaro & Conn-Caffaro 2005; Cawsson 

et al. 2000; Finkelhor 1980; Smith & Israel 1987). I tidigare nämnda svenska studie finner 

Cater et al. (2014) att en procent av pojkar och två procent av flickor utsatts av sexuella 

övergrepp av ett syskon. Av de barn som förgripet sig sexuellt på ett annat barn som ingick i 

en studie av Shaw et al. (2000) hade runt hälften förgripit sig på ett syskon. 

 

2.1.3 Hur identifieras och rapporteras sexuella övergrepp? 

Den vanligaste observerbara indikatorn på att ett barn är eller har varit utsatt för sexuella 

övergrepp är att ett barn har en kunskap om sexualitet som inte är åldersrelevant, medan den 

tydligaste indikatorn i sig är att ett barn berättar (Munro 2020). Många barn är utsatta av en 

person som de är i beroendeställning till, vilket försvårar för barn att berätta. Barn riskerar 

också att deras berättelse inte blir trodd eller riskerar att förlora relationen till en eller flera 

betydelsefulla personer. De kanske inte uppfattar det som hänt som fel eller skäms för det som 

hänt. Dessa barn hamnar i ett olösligt dilemma och för en del förstår man först som vuxen att 

det var ett övergrepp (Wade 2020). Studier visar att barn berättar men att detta ofta inte förs 

vidare (Allnock & Miller 2013). Andra studier bland offer för sexuella övergrepp av syskon, 

visar på en omfattande underrapportering och visar att få offer berättar om syskons övergrepp, 

även om många, utifrån olika symtom, varit i kontakt med sjukvård och terapi (Finkelhor 

1980; Carlson, Maciol & Schneider 2006; Geanellos, 2003). 

 

Den vanligaste platsen för upptäckt eller avslöjande av dessa övergrepp är i sjukvård, 

barnomsorg, förskola och skola. Det finns studier som visar på att personal inte rapporterar 

vidare till sociala eller juridiska myndigheter, av en rad olika skäl. En australiensk rapport 

visar att många som arbetar inom skolan aktivt väljer att inte anmäla berättelser om sexuella 

övergrepp (Hunt & Broadley 2020). Skolkuratorer i USA angav i en studie att de avstod från 

att anmäla för att man inte ville göra det värre (Bryant 2009).  
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O’Toole et al. (1993) undersökte hur sjuksköterskor identifierade och anmälde misstänkt 

barnmisshandel och övergrepp på barn. De konstaterar att den största faktorn som påverkade 

identifiering av misshandel och anmälan till sociala myndigheter var skadans allvarlighet och 

övergreppets karaktär. Den slags förövare som i lägst utsträckning fick sjuksköterskorna att 

identifiera eller vilja anmäla den situation som beskrevs de fiktiva fall de tog ställning till var 

om det var ett syskon vilket följer även andras slutsatser, att professionella inte gärna ser barn 

och syskon som förövare (Yates 2020). 

 

Den sexuella handlingens karaktär påverkade enligt Griffee et al. (2016) hur vanligt det är att 

man anmälde. Om handlingen innebar att någon tog på ett barns genitalier rapporterades det 

oftare, medan det rapporterades mer sällan om dessa syskon delade säng då det inträffade. 

 

2.1.4 Konsekvenser av sexuella syskonövergrepp 

Risker för sexuella övergrepp och konsekvenser av övergrepp förstås bäst som en dos-

respons-relation, dvs. att en svår upplevelse (t ex att utsättas för eller bevittna våld, att en 

förälder missbrukar, att försummas) medför ytterligare upplevelser som i sin tur ytterligare 

ökar risken för andra (Jernbro & Landberg 2020). Även mindre svåra händelser (att bli 

utskälld, inte lyssnad på, att bli retad) som förekommer i kombination och över tid har stor 

effekt på livslång ohälsa och ogynnsam utveckling. Många av dessa följder, såsom ökad risk 

för missbruk, depression och skolfrånvaro, är problem som under livet kan falla under 

socialtjänstens ansvar att utreda, besluta och intervenera, även för kommande generationer, 

därför att det i sin tur påverkar föräldraskapet när man får eller lever med barn. Den 

ackumulerande effekten är exponentiell, dvs. riskerna för ohälsa och problem ökar 

exponentiellt (Bryce 2020, Jernbro & Landberg 2020). Det finns så att säga ingen enskild 

faktor som ger ogynnsam utveckling, utan en kombination av ackumulerande faktorer och 

interaktion mellan dessa faktorer (Cater et al. 2014; Bryce 2020; Munro 2020; Tabachninck 

2013; Shields et al. 2020). Konsekvenserna påverkas av förekomsten av skyddsfaktorer och 

positiva barndomsupplevelser, som också fungerar utifrån dos och respons (Bethell et al. 

2020).  

 

Konsekvenser av att vara utsatt för sexuella övergrepp visar sig också på olika sätt; Collin-

Vézina et al. (2014) skriver att övergrepp mellan syskon oftare leder till skolproblem, medan 

konsekvenser av övergrepp från någon utanför familjen oftare leder till alkoholmissbruk. Av 
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de övergrepp som förekommer i familjekontext, så som fysiskt, psykiskt, emotionellt och 

sexuellt våld, menar Meyers (2017) utifrån amerikansk kontext, att syskon står för den största 

delen, mer än förälder-barn eller förälder-förälder. Sexuella syskonövergrepp (sibling sexual 

abuse) skiljer sig från många andra övergrepp på barn som kommer till rättsväsende och 

socialtjänst.  

 

Tidig utsatthet för våld medför en ökad risk för senare utsatthet (NCK, 2014) både som utsatt 

och som förövare (Hardy et al. 2009; Shields et al. 2020). Andra konsekvenser är att det ofta 

leder till avvikande utveckling, PTSD, större utnyttjande av sjukvårdsinsatser och andra 

psykiska diagnoser (Teicher et al. 2003; Rajan, et al. 2020). Geanellos (2003) skriver att det 

är uppskattningsvis 50 procent av kvinnliga patienter inom psykiatrin som har erfarenheter av 

sexuella övergrepp som barn och att 25 procent i samma grupp har erfarenhet av att dessa 

övergrepp skett inom familjen. 

 

Kulturella skillnader, nationella lagar, definitioner av olämplig sexuell aktivitet och 

människors trosföreställningar visar inte bara på vad som anses normalt eller inte, det leder 

även till skilda konsekvenser efter upptäckt av eller misstanke om sexuella övergrepp (Abu-

Baker 2013; Larsson, Svedin & Freidrich 2000). Individer riskerar bli utpekade, familjer kan 

uppleva ett avståndstagande och förakt. Men även samhällets insatser kan leda till splittring 

av familjen och förlust av relationer när barn placeras i vård utanför hemmet (Nygaard & 

Westergren 2018). Konsekvenserna av sexuella övergrepp är långtgående gällande individens 

utveckling, psykiska och fysiska hälsa (Morrill 2014; NCK 2014; Shields et al. 2020). Små 

barn tar inte mindre skada av övergrepp än de äldre barnen. Studier visar att ju yngre barnet är 

desto större risk för skadlig utveckling, eftersom det påverkar de mer primära områdena i 

hjärnan som utvecklas i de yngre åren och dessa förändringar får långtgående konsekvenser i 

förändrad hjärnfunktion, fysisk, psykisk och relationell hälsa (Nemeroff, 2004; Dye; 2018). 

Däremot har en rad studier visat att förövarens ålder var betydelselös för offrets upplevelse 

eller konsekvenser av övergreppet (Cyr et al. 2002; Mc Veigh 2003; Rudd & Herzberger 

1999). 

 

2.1.5 Konsekvenser av att avslöja ett övergrepp 

En svår och vanlig konsekvens av att berätta om sexuella övergrepp är att inte bli trodd. 

Rowntree (2007) skriver om skadlig respons på ett avslöjande och de negativa attityder som 
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möter de som avslöjar att de utsatts för sexuella övergrepp. Bland de normer som kom till 

utryck i hennes studie fanns svaren, ”det kan inte vara ett övergrepp, det var ju din bror” och 

”ibland gör pojkar sånt, det är bara en fas”. Hon finner 5 vanliga teman för allmänhetens 

reaktion, 1) det är normalt och naturligt, 2) det är offrets fel, 3) du menar inte allvar, väl? 4) 

det är ett familjebekymmer, 5) man möts av tystnad (tabu) och 6) att det är ett övergrepp 

(Rowntree 2007). Majoriteten av de som utsatts berättar aldrig om övergrepp de varit utsatta 

för i nära tid till övergreppen, men visar ofta upp det t ex i form av stökighet i skola, 

självskada och ätstörning, andra berättar men avslöjandet förs inte vidare till relevanta 

professionella och hos ytterligare andra leder avslöjandet inte till insatser (Allnock & Miller 

2013). Barn tillbringar största delen av sin tid utanför hemmet i skolan, varför pedagoger och 

annan skolpersonal ofta är de som lägger märke till opassande sexualiserade beteenden och 

får ta del av berättelser om sexuella övergrepp. Hunt och Broadley (2020) drar slutsatsen att 

personal inom utbildningsväsendet ofta går vilse i en labyrint vid ärenden med sexuella 

övergrepp på barn som gör att insatser uteblir.  

 

Rajan et al. (2020) har studerat unga kvinnors utnyttjande av sjukvård två år före och två år 

efter ett avslöjande av ett sexuellt övergrepp och konstaterar att dessa tjejer söker betydligt 

mer sjukvård efter avslöjandet, men att de redan två år tidigare sökt mer sjukvård än 

kontrollgruppen. Den just nämnda studien är en observationsstudie och kan inte dra slutsatser 

om kausala samband, men tydligt är att ett avslöjande sammanfaller och följs i tid av avsevärt 

högre sjukvårdsutnyttjande och många former av ohälsa, bland annat psykiatriska diagnoser, 

hög alkoholkonsumtion och stressrelaterad ohälsa. Unga som är utsatta berättar på en rad 

olika sätt, (Allnock & Miller 2013) och fokus på förebyggande arbete, som inte bygger på att 

den unge själv måste avslöja (Tabaschnik 2013; Katz & Hamama 2017) tillsammans med en 

ökad kunskap om ett annat sätt att fråga om övergrepp och ge tidigare och bättre insatser efter 

avslöjandet, skulle mycket ohälsa kunna undvikas. 

 

Avslöjandet av ett sexuellt syskonövergrepp leder även till komplexa processer för familjen 

och föräldrarna står inför svåra val och lojaliteter, med hög risk för skambeläggande och 

förlust av relationer och där risken för nya övergrepp och svek ökar (Nygaard & Westergren 

2018; Tener et al. 2018; Tener et al. 2019; Hacket et al. 2014; Abu-Baker 2013). Katz & 

Hamama (2017) har analyserat förhör av barn som misstänktes vara utsatta för sexuella 

övergrepp av ett syskon. De barn som togs med i studien var de som hade dokumenterade 

yttre bevis (alltså inte bara barnets berättelse). Dessa barn förhåller sig i förhöret till två 
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familjekontexter, den där övergreppet skedde och den som kommer efter avslöjandet. 

Nygaard & Westergren (2018) visar att avslöjandet leder till dramatiska förändringar i 

familjen och för dess medlemmar. Sexuella syskonövergrepp är ofta förknippade med skuld, 

skam, hjälplöshet, rädsla och kluvna lojaliteter (Tapara 2012; Rudd & Herzberger 1999; 

Caffaro & Con-Caffaro 2005). Barn som avslöjat ett sexuellt övergrepp upplever sig ofta 

berövad relationen med förövaren och hamnar ofta i skymundan då förövande syskon får och 

behöver så mycket mer fokus i form av bevakning, insatser och placering (Nygaard & 

Westergren 2018; Tapara 2012). Detta medför att när ett barn väljer att berätta om sin 

utsatthet kan det medföra att vanvården, otillräckligheten och förlusterna blir än större 

(Rowntree 2007). 

 

Som en indirekt konsekvens av hur man bedömer övergreppet finns berövad sexualitet för 

förövare och utsatt. Kjellgren (2019) menar att många förövare inte ges chans att utveckla en 

hälsosam sexualitet eftersom ingen behandling ges, den fokuserar ensidigt på hindrandet av 

nya övergrepp, och detta riskerar i sin tur öka risken för nya övergrepp. Yates (2020) skriver 

om hur socialsekreterares beskrivning av det som hänt inriktar sig på att bara få övergreppen 

att upphöra. 

 

Flera studier visar att det inte är någon skillnad på konsekvenser gällande vem som är 

förövare (Rudd & Hertzberger 1999; Cyr et al. 2002). Konsekvenserna är lika om det är en 

förälder såväl som ett syskon eller annan som står för övergreppen. Konsekvenser för syskon 

som varken är förövare eller utsatt är stora varför insatser bör ges till alla medlemmar i 

familjen (Schreier, Pogue & Hansen 2017). 

 

En ökad risk för de barn som utsätts för övergrepp från ett syskon är att man mer sällan söker 

hjälp utifrån, om man jämför med dem som utsatts av någon jämnårig icke-familjemedlem. 

Men detsamma gäller också om övergreppet sker av en förälder eller styvförälder (Seto 2008). 

 

2.1.6 Vad gör då att syskonövergrepp särskiljer sig? 

Våld, övergrepp och andra svåra upplevelser får svårare effekter, t ex. psykisk och fysisk 

ohälsa, missbruk, rökning, suicid, för den utsatta om de förekommer i högre doser (svårare 

kränkning och ökad sårbarhet) men också om de förekommer upprepat eller i kombination 

med andra svåra barndomsupplevelser (Felitti et al. 2019). De långsiktiga konsekvenserna av 
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sexuella syskonövergrepp skiljer sig inte åt beroende på om förövaren är ett syskon eller en 

vuxen (Cyr et al. 2002). Bryce (2020) skriver att det råder konsensus om att dessa varaktiga, 

pågående formerna av vanvård är vanligare än enskilda svåra händelser. Övergrepp som 

begås av syskon pågår generellt under längre tid än övergrepp som begås av icke-syskon (Cyr 

et al. 2012; Seto 2008; De Jong 1998; Laviola 1992). Carlsson et al. (2006) konstaterar i sin 

studie att varaktigheten för övergreppen är allt från två månader till nio år och att många 

övergrepp upphör först när förövare flyttar hemifrån. Sexuella syskonövergrepp rapporteras 

och anmäls i mindre utsträckning än andra sexuella övergrepp (Caffaro & Conn-Caffaro 

2005). Barn som utsatts för sexuella syskonövergrepp har visat sig få sämre stöd från sin 

mamma, än de som t ex utsatts av en pappa (Cyr, et al. 2002; Cyr, et al. 2012).  

 

Ett övergrepp inom familjen ökar risken för nya övergrepp på ett intrikat sätt där det inte alltid 

går att skilja på följder och delorsaker (Jernbro & Landberg 2020). Nedan följer en mer 

uppdelad genomgång av olika risker man kunnat se i studier. Sexuella övergrepp förekommer 

inte isolerat, utan i kombination med andra problem som faller inom socialtjänstens ansvar 

(Kjellgren 2009; Munro 2020; Cater, Andershed & Andershed 2014). Barn som blivit slagna 

av ett syskon har både högre tolerans för utsatthet och utövande av våld, i tonåren men även 

gentemot sin partner som vuxen (Hardy et al. 2010). Begrepp som multiutsatthet och 

polyviktimisering används för att beskriva de svårigheter som dessa barn ofta drabbas av 

(Jernbro & Landberg 2020) och som gör identifiering, bedömning och beslut svåra och 

komplexa (Munro 2020). 

 

2.1.7 Riskfaktorer för sexuella övergrepp i syskonrelation 

När professionella bedömer risken för sexuella övergrepp i syskonrelation finns det flera 

nivåer där man kan identifiera riskerna. Dessa går att dela in i fyra områden, 1) risk för 

förekomst byggd på etiologiska faktorer, 2) risk för att övergrepp inte blir synliga för 

föräldrar pga. familjefaktorer (och därmed risk för fortsatta övergrepp), 3) risken att familjen 

inte anmäler eller söker hjälp och 4) de riskfaktorer som finns för återfall/upprepat sexuellt 

våld (Griffee, K., et al. 2016). Dessa presenterar jag mer ingående nedan, sedan går jag 

igenom faktorer som olika studier redovisar som ökar risken för sexuella övergrepp i 

syskonrelation.  
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De individuella riskfaktorer som identifierats har den likheten att de innebär att den förövande 

unge har svårt med mentaliseringsförmåga och impulskontroll. Det gäller både kognitiva 

begränsningar, som utvecklingsstörning och autism, och mer psykosociala begränsningar som 

t ex erfarenhet av egna trauma och försummelse. Seto och Lalumière (2010) drar i sin meta-

analys slutsatserna att de två starkaste riskfaktorerna för att förgripa sig sexuellt är tidigare 

egen erfarenhet av sexuella övergrepp och atypiska sexuella intressen. En annan konstaterad 

riskfaktor för sexuella övergrepp, är annan utsatthet. Jernebro och Landberg (2020) skriver att 

en stor andel av de som är utsatta för våld också är utsatta för många former av 

barnmisshandel. Det innebär att erfarenhet av en utsatthet ökar risken för en annan, som kan 

vara ett sexuellt övergrepp från en familjemedlem. Ungefär hälften av de som förgriper sig 

sexuellt har en egen historia av att vara utsatt för övergrepp (Hacket et al. 2014). 

 

Familjefaktorer återfinns i det som ibland kallas dysfunktionella familjer (Ballantine 2012). 

Seto et al.(2015) skriver att det är förvånande få studier som undersöker familjefaktorer 

(family functioning variables). Tidefors et al. (2010) konstaterar att unga som begår 

syskonövergrepp kommer från familjer som fungerar sämre. Worling (1995) fann för familjer 

där övergrepp skett, ett högre avvisande från föräldrar, högre konfliktnivå i föräldraskapet, 

negativ atmosfär i familjen och låg tillfredsställelse med familjen. 

 

Som tidigare beskrivits samvarierar risker och har en ackumulerande effekt, dvs. att 

förekomsten av en specifik riskfaktor (t ex våld mellan föräldrar) ökar risken och effekten om 

den samvarierar med en eller flera andra enskilda riskfaktorer. Griffee et al. (2016) 

undersöker i sin studie vilka faktorer som ökar risken för sexuella syskonövergrepp i en familj 

och menar att risken består av ett sammanlagt och kumulativt resultat av fyra olika typer av 

händelser, 1) faktorer som sänker de fysiska gränserna för sexuell aktivitet som att 

bada/duscha tillsammans och dela säng med syskon, 2) tillåtande inställningar och attityder 

om att vara naken inom familjen, 3) förhållanden som gör att barnen är utlämnade till 

varandra för känslomässigt stöd, t ex. omvårdnadsbrister, missbruk och slutligen 4) faktorer 

som sexualiserar små barn, som när de utsätts för sexuella handlingar och övergrepp av en 

vuxen i familjen. 

 

Andra studier visar på att syskon som förgriper sig sexuellt växt upp i dysfunktionella 

familjer (Tidefors et al. 2010) där de vuxna i familjen själva varit utsatta för psykisk 

misshandel, har större konsumtion av alkohol och har fler barn (Cyr et al. 2002; Rudd & 
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Herzberger 1999). Även värderingar och levnadsmönster, som om familjen har en hierarkisk 

livssyn och patriarkaliska värderingar ökar riskerna för sexuella och andra övergrepp 

(Haskins 2003).  

 

2.2 Socialsekreterares bedömningar 

Vad som definieras som oacceptabla sexuella erfarenheter är socialt konstruerat och varierar 

mellan grupper, länder och kulturer (Byrne 2020). Sexuella övergrepp på barn är inte ett 

nutida problem, det har dock länge mötts av ett stort ointresse i forskning, riktlinjer och 

offentligt samtal. För att undersöka detta gjorde Myers et al. (1999) en studie där man gick 

igenom forskningslitteraturen från 1900 till 1975 och identifierade fyra teman: sexuella 

övergrepp på barn är 1) ovanliga, 2) ofarliga, 3) barn som blir utsatta bär själva ansvaret och 

4) deras mammor är skyldiga. Samhällets föreställningar om sexuella aktiviteter mellan 

syskon och barn som förövare av sexuella övergrepp på andra barn påverkar professionellas 

bedömning stort och omges av en tystnad. Yates (2016) skriver om denna tystnad bland 

sjukvårdspersonal och Tidefors et al. (2010) menar att det finns en rådande föreställning om 

ett incesttabu som innebär att det inte uppstår sexuell attraktion mellan personer som växt upp 

tillsammans, och som gör att man kanske inte ens tänker att det kan vara möjligt att det sker.  

 

Värderingar i omgivande samhälle och personliga erfarenheter speglar sig i socialsekreterares 

bedömningar och beslut. Även könstillhörighet kan påverka valet att identifiera en handling 

som våld eller något normalt förekommande som inte föranleder oro, insatser eller 

riskbedömning (Hardy et al. 2010). 

 

Det är därför av stor vikt att undersöka hur socialsekreterare som möter familjer där detta 

förekommit, tänker och hur de bedömer behov av insatser, men även hur de förstår och 

värderar detta. För kraftiga eller för svaga insatser får negativa konsekvenser, men även tiden 

för insatser och att följa familjens process är viktigt (Nygaard & Westergren 2018; Tener et 

al. 2018; Tapara 2012). Risken finns att den familj man möter efter ett avslöjande och 

anmälan till socialtjänsten, är en familj i kris som utreds, inte den där övergreppet skedde eller 

den familj där barnen ska fortsätta utvecklas. Det vill säga att insatser som kanske behövs för 

att hantera familjen i kris, med dubbla känslor till sina barn och barn/syskon som behöver 

leva åtskilda, skiljer sig från de insatser som skulle behövas för att påverka de olika faktorer 

som ökar risken för övergrepp i syskonrelationer, såsom alkoholkonsumtion, värderingar 
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kring nakenhet och sexualitet samt psykisk ohälsa. Med andra ord att man bedömer och 

behandlar familjens krisreaktion och inte utreder och ger insatser för att motverka de 

missförhållande där övergreppet kanske uppstod som ett symptom.  

 

Socialsekreterare saknar oftast utbildning, kunskap och utredningsinstrument för att bedöma 

övergrepp mellan syskon, dess allvarlighet och risker (Meyers 2014). Många har svårt att 

skilja på övergrepp på syskon och syskonrivalitet (Meyers 2017), det saknas en enhetlig 

definition som skiljer syskonrivalitet från övergrepp på ett syskon, och maktanalys av 

syskonrelationer görs sällan (Yates 2020). Det finns en stor tolerans i samhällets normer för 

aggressivitet mellan syskon (Hardy, et al. 2010). Konflikter mellan syskon ses ofta som en 

träning för vuxenlivet och dess konflikter, och ett fokus på att undvika konflikter mellan 

syskon kan vara kontraproduktivt (Kramer 2010). Yates (2016) menar att forskning om 

syskonskapet är eftersatt och att socialsekreterare endast motvilligt ser barn som förövare och 

syskonrelationen som potentiellt destruktiv.  

 

Yates (2019; 2020) konstaterar att socialsekreteraren ser de sexuella syskonövergreppen som 

isolerade händelser och inte som sammanvävda med andra problem där just övergreppet kan 

vara ett symptom på dessa andra problem, som t ex destruktiva syskonrelationer, 

våldsutsatthet (för barnen), missbruk hos föräldrar. Han menar att nästan oavsett hur illa 

relationen var, så stod man fast vid syskonskapets inneboende värde och att syskon mår bäst 

av att inte delas på (t ex för att upprätta säkerhet efter ett övergrepp). 

 

2.2.1 Beslutstagande och vardagskunskap i socialt arbete 

Besluten som en socialsekreterare är satta att ta gällande ett barns skyddsbehov är svåra, med 

stora risker som följd på felaktiga beslut, med stor osäkerhet och inte sällan med motstridiga 

behov. Besluten tas i en ram av lagar och riktlinjer i en inte sällan pressad arbetssituation, 

med bristande information och med ibland otillförlitlig och föränderlig information (Taylor 

2010). De som lämnar information om ett barn kan dessutom ha dolda agendor och 

påverkansambitioner (Stokes & Schmidt 2012). 

 

Squires (2005) menar att repetition-med-variation behövs för att erövra kunskap om ett 

område, samtidigt visar O’Toole et al. (1993) att kunskapen man erövrar kanske är en större 

tolerans och minskad känslighet för t ex barnmisshandel. Instrument kan användas som 
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vägledning men kring komplexa beslut behövs mer än ett instrument, mer än intuition, mer än 

erfarenhet och kunskap om sin egen kompetens, om sin osäkerhet och underliggande 

omedvetna normer (Munro 2020; Wollter 2020; Ponnert 2013; Wallander 2012; Wallander & 

Molander 2016; Yates 2020).  

 

Den inledande bedömningen en socialsekreterare gör har visat sig vara viktig för beslutet som 

senare tas (Stokes & Schmidt 2012). Gambrill (2005) menar att socialarbetare har en tendens 

att tro på de tidiga och snabba bedömningarna man gjorde, även när ny kunskap talar emot.  

 

Besluten som min studie inriktar sig på gäller en situation där en socialsekreterare måste ta 

ställning väldigt snabbt för att förhindra fortsatta övergrepp, men utan större kunskap om vad 

som hänt och hur riskerna för fortsatta övergrepp bedöms. Beslutet kan också medföra att 

man behöver välja mellan ett barns välbefinnande på bekostnad av ett annat. En rad olika 

bedömningar och bedömningsinstrument kan utifrån vad som presenterats tidigare komma i 

fråga. Dessa gäller bedömning av bl. a. alkoholkonsumtion, familjefunktioner, föräldraparets 

relationskvalitet och barnets användande av sjukvård. För att bedöma risken för nya sexuella 

övergrepp finns vetenskapligt stöd för två instrument. FORTE (2015) gör i en 

kunskapsöversikt för behandling mot sexuella övergrepp på barn där de undersöker stödet för 

standardiserade bedömningsinstrument för bl. a. denna målgrupp och menar att användandet 

av dessa ökar träffsäkerheten i bedömningar.  

 

När Yates (2019) studerar beslutstagandet gällande dessa familjer, framträder att besluten till 

största delen tas intuitivt och är påverkade av relationen till barnen och familjerna, och 

socialsekreterarens uppfattningar om mammas karaktär. Den begreppsram som tycks ha 

inflytande på besluten är ”syskon har det bättre tillsammans”, dvs. att man ska sträva efter att 

inte skilja syskon åt. De underliggande värderingar som har påverkan på besluten menar 

Yates (2019) är att socialsekreteraren tänker att föräldrarna har en god intention, att barn är 

sårbara och inte har intentioner att såra andra sexuellt, att syskonrelationen har ett i sig 

inneboende värde och att barn inte medvetet vill skada någon. Yates (2019) konstaterar att det 

gjorts en del studier om socialarbetares beslutprocesser, men att dessa nästan uteslutande 

handlar om när en förälder är risken och inte som i hans egen studie och även denna, när ett 

barn kan var den som står för risken för ett annat barn och ett barns välbefinnande behöver 

ställas emot ett annat barns (syskons) behov. 
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2.2.2 Beslut som process och som innehåll 

När en socialsekreterare ställs inför ett problem i ett ärende som exempelvis i denna studie en 

sexuell handling mellan syskon, behövs både en förståelse, en processkunskap och en 

identifiering och beslut om vad detta är, alltså innehållet. Det sociala arbetets bedömningar 

innehåller en del om vad fenomenet är (diagnos) och en del om vad som behöver göras 

(behandling; Wallander 2012). Hos Wallander & Molander (2016) finns dessa professionella 

beslutsprocesser väl beskrivna. De bedömningar som denna studie undersöker finns i en 

komplex kontext som det är bra att känna till även om fokus här inte är att undersöka den 

komplexa kontexten. Denna studie inriktar sig på att undersöka vilka faktorer som påverkar 

besluten, en diagnos (normala handlingar eller sådana som kräver socialtjänstens oro) och en 

behandling (behov av insats). Den sista bedömningsskalan identifiering av risken faller inte 

direkt in i någon av dessa, men berör båda. 

 

2.3 Faktorer som undersöks i den här surveystudien  

För att svara på syftet med studien har faktorer valts ut utifrån tidigare forskning kring 

sexuella syskonövergrepp och professionellas bedömningar av dessa. Jag har valt att redovisa 

tidigare forskning utifrån samma struktur som finns i vinjetterna för att öka tydligheten. Mer 

om överväganden kring val av faktorer och begränsningar i kapitel 3 Metod. De faktorer som 

finns med i studien är ålder på förövare, vilken den sexuella handlingen är, åldersskillnaden 

mellan syskon, kön på utsatt syskon, föräldrarnas reaktion och handlande efter kännedom om 

övergreppet, boendesituation, tidigare förekomst av våld i familjen, om förövaren har kognitiv 

funktionsnedsättning eller inte, och om mamma har lätt eller svårt att samarbeta med 

socialtjänsten. Forskning som ligger bakom specifika faktorer kommer presenteras i följande 

avsnitt.  

 

Karen Griffee et al. (2016) skriver att professionella som möter dessa barn och familjer i 

yrket, bör inrikta sina bedömningar på olika nivåer: 1) etiologiska riskfaktorer, såsom att barn 

delar säng, badar/duschar tillsammans, bevittnat våld eller upplevt tidigare sexuella 

övergrepp, äldre syskon som vårdar yngre som ställföreträdande vårdare, etc., 2) faktorer 

inom familjen som ökar eller minskar sannolikheten att övergreppen kommer till föräldrars 

kännedom, såsom föräldrars otillgänglighet utifrån missbruk, våldserfarenhet och bestraffande 

hierarkisk struktur, 3) faktorer inom familjen som påverkar om föräldrar anmäler eller söker 

hjälp, såsom föräldrars reaktion på det som hänt, tilltro till samhällets hjälpinstanser, vilken 



23 

 

typ av övergrepp etc, och 4) de faktorer som sänker eller ökar risken för fortsatta övergrepp, 

såsom om man vidtar åtgärder för att förövare och offer inte träffas ensamma, negligering av 

barnens berättelse och känslor, straffande av offret, etc. Flera faktorer kan finnas på olika 

nivåer, och i olika tidsfaser av en övergreppserfarenhet behöver professionella identifiera 

olika faktorer. De faktorer som är med i vinjetten inkluderar faktorer som hör hemma i alla 

dessa nivåer eller faser.  

 

2.3.1 Ålder 

Griffee et al. (2016) visar på en signifikant lägre debutålder för sex i de fall där den sexuella 

handlingen skett mellan syskon än där debuten sker med en utanför familjen (medianåldern 

var 8 år för de som varit med om sex med ett syskon, medan medianåldern var 14 år för 

kontrollgruppen). I samma studie är medianåldern för penetrerande vaginalt sex mellan 

syskon av olika ålder 10 år för den utsatta systern. De respondenter som Rowntree (2007) 

intervjuar i sin studie var barn åldern 4 – 11 år när de första gången blev utsatta av ett syskon 

som var mellan 2 och 12 år äldre än dom.  

 

2.3.2 Sexuell handling 

Den vanligaste sexuella handlingen är enligt Adler och Schultz (1995) berörande och 

smekande av könsorgan. Andra vanligt förekommande är oralt samlag, blottning och digital 

penetration (fingrar eller andra objekt) (Cyr, et al. 2002; Adler och Schultz 1995).  

 

Penetrerande vaginalt sex är vanligare bland syskonövergrepp än då övergreppet gjorts av ett 

icke-syskon, men även vanligare vid syskonövergrepp än pappa-barn-övergrepp (Cyr et al. 

2002).  

 

2.3.3 Skillnad mellan förövare och utsatt gällande ålder, makt och tvång 

Det ”vanliga” är att förövare av sexuella syskonövergrepp är äldre, och offret ett yngre syskon 

(DiGiorio- Miller, 1998; Worling 1995). Många menar att det behöver finnas ett uttalat tvång, 

våld eller hot för att det ska definieras som ett övergrepp. Tapara (2012) menar att samtycke 

kring sexuella aktiviteter i syskonrelation inte existerar, att maktanalys (likt feministisk 

maktanalys) alltid behöver göras även om syskonen berättar att de var överens. Carlson et al. 

(2006) menar utifrån sin studie där 41 vuxna intervjuats att åldersskillnad och 

beroendeställning mellan syskon är tvingande i sig. Andra menar att de vanliga riskfaktorerna 
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bada tillsammans och dela säng är vanligare när syskonen är närmare i ålder (Griffee et al. 

2016). 

 

Det är komplicerat att prata om att ge samtycke till sex i syskonrelationer av flera skäl. 

”Suspect-grooming process” (Katz & Hamama 2017) är ett begrepp som handlar om att 

frivillighet kan ha skapats och vara en del av en längre och genomtänkt strategi från 

förövande syskon. Ett annat skäl är att syskon befinner sig i en lång relation med mycket tid 

tillsammans och att emotionella beroenden lätt uppstår och inte alltid är synliga för andra. Det 

är vanligare att barn som erfarit sexuella övergrepp av ett syskon inte berättar detta för sina 

föräldrar, än om övergreppet skett av en ung förövare utanför familjen (Griffee et al. 2016). 

 

2.3.4 Kön på utsatt syskon 

Det är fler flickor som utsätts för sexuella övergrepp, både generellt, av vuxna i familjen, och 

av syskon (Cater, Andershed & Andershed 2014; NCK 2014). Det är ungefär tre gånger så 

vanligt att tjejer utsatts för sexuella övergrepp (29 %) än att pojkar (10 %) hade det (Svedin et 

al. 2015) Bror-bror övergrepp uppmärksammas och bedöms inte lika allvarligt som bror-

syster-övergrepp (Griffee et al. 2016). 

 

2.3.5 Föräldrars reaktion 

Det som händer efter ett avslöjande, om nödvändig säkerhet upprättas eller inte, spelar roll för 

fortsatta risker för övergrepp, möjlighet för fler att berätta men också för möjlighet att 

bearbeta och vid behov få behandling. Katz & Hamama (2017) visar i sin studie som är gjord 

på inspelningar av utredande intervjuer (förhör) med barn som utsatts för sexuella övergrepp 

(penetration) av ett syskon, att barnen beskriver ”två olika familjer” som de tillhör, en som 

fanns innan avslöjandet och en som finns efter. De beskriver att deras föräldrar efter 

avslöjandet varit mer frånvarande, icke-stödjande eller oförmögna att ge stöd som föräldrar. 

Detta till ett barn som just berättat om sin utsatthet. Deras resultat stämmer med flera andra 

studier (Rudd & Hertzberger 1999; Smith & Israel 1987; Tidefors, et al. 2010). Många 

föräldrar reagerar med förnekande (Adler & Schultz 1995; O’Brien 1991; Rowntree, 2007; 

Tener et al. 2018). Föräldrars inställning efter ett avslöjande har visat sig avgörande för 

barnets möjlighet till återhämtning och utveckling, men också för hur barnen kan medverka i 

en polisutredning (Katz & Hamama 2017).  
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2.3.6 Föräldrars agerande efter kännedom om övergrepp 

Föräldrars förmåga att upprätta säkerhet efter kännedom om övergreppet är viktigt för att 

skapa skydd och påbörja bearbetning (Keane, Guest & Padbury 2013). För familjen innebär 

också denna förmåga en social risk för isolering och att bli utesluten ur sociala sammanhang 

(Nygaard & Westergren 2018).  

 

Den ökade risken för och de svårare effekterna av sexuella övergrepp i syskonrelationer kan 

också förstås utifrån kriminologiska förklaringsmodeller, såsom teorin om rationella val och 

rutinaktivitetsteorin (Bryce 2020). Katz & Hamama (2017) beskriver att barnen berättar att 

övergreppen blivit en del av vardagsrutinerna, som att man ser på TV tillsammans. Därmed 

har föräldrarna och socialtjänst en viktig funktion att se till att tillgänglighet för brottsoffret 

inte längre finns, och att bryta situationen där rutinen med återkommande övergrepp infinner 

sig. Exempelvis inte tillåta lekar som maskerad där man byter kläder tillsammans, för de små 

barnen, och för äldre kanske inte tillåta stängd dörr till rummet där man spelar TV-spel. 

 

2.3.7 Boende 

Boendesituationen är en fråga som bland annat rör praktiska omständigheter. Om barn delar 

rum och säng har visat sig öka risken för sexuella syskonövergrepp och att vistas nakna 

tillsammans i t ex badkar ökar risken (Griffee et al. 2010). Indirekt kan också boendet 

indikera sämre ekonomi, mindre plats för att vara för sig själv. Om föräldrarna behöver arbeta 

fler timmar och ibland ta extra pass på kvällar innebär det att äldre syskon passar yngre och 

föräldranärvaron blir lägre. Boendesituationen kan även påverka viljan att anmäla övergreppet 

så att de övergrepp som skedde mellan syskon som delar säng anmäldes mer sällan (Griffee et 

al. 2010). 

 

2.3.8 Tidigare förekomst av våld i familjen 

Att ha bevittnat eller upplevt våld i familjen ökar risken för både sexuellt och övrigt våld 

mellan syskon både direkt och indirekt, på så sätt att syskon tyr sig till varandra för skydd och 

att toleransen för vad som är accepterat våld ökar (Griffee et al. 2016). Indirekt, genom att 

vuxna inte finns till hands som emotionellt stöd, guidning kring normer eftersom de är rädda 

och oförmögna att fokusera på barnens behov (Ballentine 2012). Försummelse visar sig vara 

en övergripande riskfaktor som tidigare presenterats. Alkohol, tablettmissbruk, dåligt psykiskt 
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mående, otryggt familjeklimat, etc. är uttryck för detta och ökar i sin tur risken för våld 

mellan vuxna som i sin tur ökar risken för våld och övergrepp mellan syskon (Munro 2020). 

 

2.3.9 Kognitiv funktionsnedsättning 

Det finns en överrepresentation av kognitiva funktionsnedsättningar bland de pojkar som 

utsatt andra barn och ungdomar för sexuella övergrepp (Hacket et al. 2013). Att ha begränsad 

förmåga till att ta offrets perspektiv kan vara en av förklaringarna, andra är risken att fastna i 

rutiner och fixering där även porrtittande kan bli ett specialintresse som också leder till 

sexuella aktiviteter och lekar. Ytterligare en orsak kan vara att när andra ungdomar närmar sig 

sin sexualitet med vänner och andra jämnåriga, är barnen med funktionsnedsättningar utan 

tillgång till dessa sociala sammanhang. 

 

2.3.10 Föräldrars inställning till socialtjänst och samarbete  

En stor del av föräldrarna i familjer där det händer sexuella syskonövergrepp väljer att inte 

söka eller ta emot hjälp utifrån (Seto et al. 2010). En tidigare presenterad studie av Tener et al. 

(2019) beskriver fem vanliga reaktionsmönster efter kännedom om övergrepp mellan barnen. 

Hur arbetet med utredning och insatser utvecklar sig beror på flera olika faktorer. Yates 

(2019; 2020) finner i sina studier att socialsekreterarens beslut inriktar sig på att få 

övergreppen att upphöra och inte tar utgångspunkt i risker och behov kring barnen eller 

utifrån en bedömning av syskonrelationens kvalitet. Hur familjen är efter ett avslöjande säger 

väldigt lite om de familjerelaterade risker som bidrog till risken för övergreppen (Katz & 

Hamama 2017).  

 

2.4 Faktorer kopplade till den professionelle bedömaren 

2.4.1 Könstillhörighet för den professionella 

Könstillhörighet hos bedömaren har visat sig ha betydelse för bedömningar kring våld, då 

män generellt har en högre tolerans för fysiskt våld och andra övergrepp (Hardy et al. 2010). 

Sociala normer är starkt kopplade till risk och sårbarhet/utsatthet och är därför intressant i 

denna studie. Risktagande är starkt kopplat med maskulinitet och sårbarhet är i normer 

kopplat till femininet (Ericsson 2020). Professioner är starkt könssegregerade och arbete med 

barn och omsorgsförmåga är kopplat till femininet. Maskulinitet är däremot ofta kopplat till 

hårda värden och handlingskraft.  
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2.4.2 Faktorer kopplat till yrket och huvudsaklig arbetsuppgift 

Erfarenhet som utredande socialsekreterare och tid i yrket förväntas ge förtrogenhet med 

denna form av ärenden. En pilotstudie inom ramen för den här studien (se mer i metod) 

indikerade att socionomer i behandlande roller utan erfarenhet av utredningsarbete med barn, 

skattade maximal oro över alla vinjetter (såväl penetrerande sex som blottning). Att 

intervenera för hårt är förknippat med risker för ogynnsam utveckling för familjen och dess 

individer, men att inte intervenera tillräckligt har även det stora risker (Ponnert 2013). År som 

arbetande sjuksköterska visade sig i O’Toole et al. (1993) inte vara förknippat med högre 

identifiering av övergrepp, medan däremot arbetsuppgiften (barnakuten) gav högre grad av 

identifiering och anmälan. 

3 Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Studiens design 

Att studera socialsekreterares bedömningar är en utmaning av flera skäl; gör de som de säger 

att de gör? Och vet de alltid vad de gör? (Bergmark & Oscarsson 1991; Wallander & 

Molander 2016). Bedömningen har en innehållsdel, vilken bedömning man gör och en 

processdel, hur bedömningen sker. Syftet för denna studie är att ta reda på vilka faktorer 

utifrån vinjettvariabler och respondentvariabler som påverkar vilka bedömningar som görs. 

Exempel på hur socialsekreterares beslutprocess ser ut gällande sexuella syskonövergrepp 

finns beskrivet hos bl a Peter Yates (2016; 2019; 2020) men ryms inte i syftet för denna 

uppsats. 

 

Faktoriella survey experiment (FSE eller vinjettexperiment) är en experimentell vinjettmetod 

där vinjetterna består av fiktiva beskrivningar av t ex en situation, en person eller en 

företeelse. Metoden vill ge svar på individers bedömning, attityder, uppfattning eller 

handlingsönskan kring en specifik företeelse (Rossi & Nock 1982; Wallander 2009; Auspurg 

& Hinz 2015). FSE har använts bl. a. för att undersöka beslutstagande vid 

barnavårdsutredningar (Stokes & Schmidt, 2012), hur sjuksköterskor identifierar och bedömer 

behovet av en anmälan vid upptäckta skador av barnmisshandel (O’Toole, et al. 1993), 

attityder kring kroppslig bestraffning, rättvisa och sociala normer i utvecklingsländer (Liebe, 
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et al. 2017), bedömningar av hur socionomstudenter bedömer fattigdom i familjer med och 

utan barn (Tornberg & Wallander 2018), men också bedömningar kring sociala problem som 

berör vuxna, såsom riskbruk och missbruk (Wallander & Blomqvist 2019), och 

professionellas bedömningar av våld i nära relationer (Wallander & Laanemets 2017). 

 

Metoden kan sägas vara en hybrid som kombinerar styrkan med intern validitet i ett 

experiment och den externa validiteten i en surveyundersökning (Wallander 2009). Med 

denna metod kan man studera både likhet och olikhet i svaren hos den undersökta gruppen 

(Wallander 2009; 2012).  

 

FSE kan inte användas för att studera beslutsprocessen och hur respondenten resonerar, utan 

hur de skattar sin bedömning utifrån den information som finns med i vinjetten. Det går heller 

inte i FSE att besvara frågan varför respondenten svarar som den gör (Wallander 2012). En 

styrka är att för respondenten osynliga värderingar kan synas i resultaten (Wallander & 

Molander 2016).  

 

FSE passar bra för att studera olika former av bedömningar så som normativa bedömningar 

om hur något borde vara, uppfattningar om vad något är och vad man själv skulle (vilja) göra, 

känna eller tänka (Wallander 2009; Wallander & Molander 2016).  

 

3.1.1 Vinjettdesign i denna studie 

I den vinjettdesign denna studie använder består vinjetten av värden från 11 variabler som 

tagits fram utifrån läsning av tidigare forskning kring 1) presenterade riskfaktorer för sexuella 

syskonövergrepp och andra övergrepp, 2) socialsekreterares och andra professionellas, 

sjuksköterskors och lärares beslutprocesser kring fysiska och sexuella övergrepp. Urvalet av 

variabler och värden kom att påverkas av tidigare forskning och skäl som diskuteras under 

rubriken metodologiska överväganden.  

 

3.1.2 Vinjettdesignen och tillträde till forskningsfältet 

I forskning är en princip att nyttan av insatsen från respondenten skall överstiga det besvär i 

tid och tankemöda som deltagandet medför. Om respondenter finner ämnet främmande eller 

för ”overkligt” formulerat riskerar deltagandet bli lägre. För att likna vardagen och skapa 

verklighetslika representationer för bedömningar, strävar vinjetterna efter realistiska fall och 
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likna situationer som man förväntas ta ett beslut kring. Denna ambition att likna 

respondenternas vardag och vara verklighetstrogna, är inte ett uttryck för en ontologisk 

ståndpunkt. Att den valda metoden är ett experiment innebär att situationen där respondenten 

ska skatta sina svar är skapad för att kunna isolera och undersöka variablers effekter på själva 

skattningen. Det är med andra ord en icke-realistisk situation. Genom att låta respondenten 

svara på ett utsnitt eller göra en ideal bedömning (frånkopplat andra variabler än de som är 

med i studien) kan studien dra slutsatser om de värden som påverkar bedömningen.  

 

FSE-vinjetter kan kvantifieras och består i grund och botten av ett antal variabler och värden 

inom dessa (Wallander 2012). För denna studie identifierades följande variabler 1) ålder på 

förövande syskon, 2) åldersskillnad mellan syskonen, 3) kön på utsatt syskon, 4) typ av 

sexuell handling, 5) grad av tvång, 6) föräldrars reaktion på det inträffade, 7) föräldrars åtgärd 

efter kännedom om det inträffade, 8) boendesituation, 9) erfarenhet av våld mellan 

familjemedlemmar, 10) kognitiv funktionsnedsättning hos förövande syskon och slutligen 11) 

mammas samarbetsförmåga.  

 

3.2 Konstruktion av enkäten 

Här kommer jag presentera den tekniska konstruktionen av vinjetterna. Tillvägagångssättet 

finns även beskrivet hos Tornberg & Wallander (2018). Till hjälp att fördela, beräkna och 

skapa vinjetterna användes vanligt förekommande datorprogram. Eftersom varje möjlig 

vinjettkombination inte besvaras, utan ett urval görs, behöver detta kontrolleras så att urvalet 

(för denna studie n=1000) liknar totala antalet vinjetter (n=64 800). Därför är balans i 

frekvensen viktig, att fördelningen av varje värde är lika stor (Wallander & Molander 2016). 

Till exempel ska varje värde i variabeln föräldrars reaktion (som består av fem värden) 

förekomma i vardera 20 procent av de framtagna vinjettvarianterna, medan de tre värdena på 

variabeln ålder på storebror bör vara representerade i en tredjedel vardera av de framtagna 

vinjetterna. 

 

Eftersom slumpen kan göra att samma kombination kan förekomma flera gånger 

kontrollerades vinjetternas ortogonalitet, dvs. att det inte förekommer korrelation mellan 

vinjettvariablerna (Wallander & Molander 2016). Enkelt uttryckt betyder det att om föräldrars 

reaktion samvarierar med pojkens ålder kan vi inte uttala oss om vilket som påverkar 

respondentens bedömningar.  
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Både fördelningen i variablerna och vinjetternas ortogonalitet påverkar experimentets interna 

validitet, dvs. möjligheten att dra slutsatser om kausala relationer mellan vinjettvariablerna 

och bedömningarna, och är därför viktiga att ta hänsyn till i konstruktionen men också i 

tolkningen och värderingen av resultatet (Wallander & Molander 2016; Dülmer 2016). Nedan 

följer nu en mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet i min studie. 

 

3.2.1 Teknisk konstruktion av variablerna och FSE-vinjetterna  

Vinjettvariablerna skapades med hjälp av slumpfunktionen i Excel, och fördelningarna togs 

fram så att samtliga värden för en variabel skulle förekomma lika frekvent, för att skapa 

balans.  

 

Eftersom slumpen skulle kunna skapa samvariation mellan vinjettvariabler kontrollerades 

detta i SPSS. För samtliga kombinationer av vinjettvariabler visade analyserna på samband 

nära noll (approximativ ortogonalitet). Starkast förekommande samband var r=0.08.  

 

Vinjetterna konstruerades sedan tekniskt så att dessa slumptal döptes om i SPSS till 

variabeltext och exporterades tillbaka till en datafil i Excel. Denna fil kopplades sedan till 

brevfunktionen i Word som användes för att skapa de slutliga enkäterna för distribution (se 

även Tornberg & Wallander 2018). 

 

3.2.2 Antalet möjliga och besvarade vinjetter  

Det totala antalet möjliga vinjetter i studien är 64 800 (3 x 3 x 2 x 5 x 3 x 5 x 2 x 2 x 3 x 2 x 

2). Ur denna enkätpopulation konstruerades 1000 vinjetter (motsvarande ett slumpvist urval 

med återläggning) som sedan fördelades mellan 125 enkäter med vardera 8 vinjetter. Av dessa 

1000 vinjetter besvarades 616 helt och 684 delvis, dvs. att några bedömningsskalor inte 

bedömdes eller inte kunde tolkas. Fördelningen av de besvarade vinjetterna redovisas i Tabell 

1. Då varje bedömningsvariabel analyseras separat i relation till vinjettdimensionerna 

redovisas antalet bedömningar separat för varje analys. De enkäter som saknade 

bakgrundsdata (n=3) och de där respondenten varken var socionom eller arbetade som 

socialsekreterare (n=7) exkluderades totalt i analysen (totalt exkluderades n=10). 
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Tabell 1. Vinjettdesign och vinjetturvalets sammansättning, bedömda vinjetter n=686 

 

Vinjettdimensioner 

Dimensionsnivåer Vinjettformuleringar % av 

urval 

Ålder 8 år pojke på 8 år 32,2 

 12 år pojke på 12 år 32,8 

 15 år pojke på 15 år 34,8 

Åldersskillnad 1 år 1 år yngre 31,9 

 3 år 3 år yngre 33,8 

 5 år 5 år yngre 34,3 

Kön på utsatt syskon Syster syster 49,1 

 Bror bror 50,9 

Handling Blottning blottat sig utmanande för 20,7 

 Visat porr visat porr för 19,5 

 Tafsat tafsat eller tagit på könet på 19,4 

 Penetrerande sex genomfört penetrerande sex på 21,3 

 Flörtigt prat pratar flörtigt med 19,1 

Grad av tvång tvång det har enligt uppgift skett motvilligt eller 

under tvång 

32,5 

 samförstånd det har enligt uppgift skett i samförstånd 350 

 ingen uppgift  32,5 

Familjens reaktioner Kris, förnekar och 

vill inte ha hjälp 

Familjen befinner sig i kris men 

föräldrarna förnekar att det skett och vill 

inte ha hjälp 

19,1 

 Normalt 

upptäckande 

Föräldrarna tycker att det som hänt är ett 

normalt sexuellt upptäckande. 

19,7 

 Kris, tar parti för 

utsatt syskon. 

Familjen befinner sig i kris och 

föräldrarna är arga, upprörda och tar 

ensidigt parti för det utsatta syskonet. 

20,3 

 Uppgivna, ett av 

många problem man 

råkat ut för. 

Föräldrarna är uppgivna och säger att 

detta är bara ett i raden av problem 

familjen råkat ut för. 

20,1 

 Vill ha hjälp. Föräldrarna vill förstå varför det har hänt 

och vill ha hjälp. 

20,8 

Åtgärder för att 

säkra upp 

inte agerat Familjen har inte vidtagit några specifika 

åtgärder. Båda barnen bor hemma 

48,5 

 agerat Familjen har agerat för att förhindra nya 

handlingar genom att separera barnen 

eller att de 

51,5 

Boende rymligt rymligt (möjlighet till varsitt rum). 49,7 

 trångt trångt (flera behöver dela sovrum). 50,3 

Förekomst av våld inga uppgifter om 

förekomst 

inga uppgifter om tidigare våld 32,8 

 förekommit mellan 

vuxna 

uppgifter om våld mellan vuxna 32,4 

 förekommit mellan 

syskon 

uppgifter om att syskon slagits mycket 34,8 

Förekomst av 

funktionsnedsättning 

kognitiv 

funktionsnedsättning 

Pojken har en kognitiv 

funktionsnedsättning. 

51,3 

 ingen uppgift  48,7 

Mammas samarbete lätt lätt att samarbeta med 50,7 
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 svårt svår att samarbeta med 49,3 

 

Vinjettexempel 1: En anmälan innehållande följande information kommer till socialtjänsten 

från skolan, gällande en pojke på 15 år som genomfört penetrerande sex på en 1 år yngre 

syster. Det har skett vid 1 tillfälle. Föräldrarna vill förstå varför det har hänt och vill ha 

hjälp. Familjen har inte vidtagit några specifika åtgärder. Båda barnen bor hemma och livet 

fortsätter ungefär som vanligt. Familjen bor trångt (flera behöver dela sovrum). Gällande 

familjen finns uppgifter om att syskon slagits mycket.  Mamma beskrivs som lätt att 

samarbeta med.   

 

Vinjettexempel 2: En anmälan innehållande följande information kommer till socialtjänsten 

från skolan, gällande en pojke på 12 år som blottat sig utmanande för en 3 år yngre syster. 

Det har enligt uppgift skett motvilligt eller under tvång vid 1 tillfälle. Föräldrarna tycker att 

det som hänt är ett normalt sexuellt upptäckande. Familjen har inte vidtagit några specifika 

åtgärder. Båda barnen bor hemma och livet fortsätter ungefär som vanligt. Familjen bor 

trångt (flera behöver dela sovrum). Gällande familjen finns uppgifter om våld mellan 

vuxna. Pojken har en kognitiv funktionsnedsättning. Mamma beskrivs som svår att 

samarbeta med. 

 

3.2.3 Presentation av de beroende variablerna  

Nu följer en presentation av svarsskalorna som följde på vinjetterna, de beroende variablerna. 

Respondenten ombads skatta oron för förövande syskon, utsatt syskon och föräldrar, därefter 

skatta behov av insats för förövande syskon, utsatt syskon och föräldrar. Efter denna kommer 

en skala där respondenterna uppmanades bedöma risken för sexuella övergrepp framöver i 

familjen. Samtliga dessa skalor hade formen av en sjugradig unipolär likertskala (Hagevi & 

Viscovi 2016) från inte orolig till väldig orolig, inget behov till omfattande behov och 

slutligen ingen risk till hög risk.  

 

Därefter följde en fråga, som kom att uteslutas ur bearbetningen för denna uppsats (se 

metoddiskussion nedan), bestod av ett antal begrepp där respondenten skulle rangordna (tre 

val) vilket begrepp som bäst stämde med presenterat fall i fallande ordning. Dessa begrepp 

eller beskrivningar valdes ut för att försöka ge svar på vad respondenten tycker informationen 

i vinjetten utgör ett exempel på: om det är ett övergrepp, normalt sexuellt upptäckande, 

bristande föräldraskap etc. (för alla beskrivningar se sista frågan i enkäten, bilaga 2). 

Begreppen valdes utifrån vanliga förklaringar som återfinns i tidigare forskning och som 

förekommer i klinisk praktik (egen erfarenhet), men även pilotundersökningen gav några 

förslag som sedan inkluderades i den slutliga enkäten, utifrån respondenters egna 

beskrivningar under rubriken ”Annat”. 
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3.2.4 Respondentvariabler 

Respondentvariablerna innehöll ålder, kön, utbildning, arbetade år som utredande 

socialsekreterare, år som utredande socialsekreterare för barn och unga, erfarenhet med denna 

typ av ärenden och om man använder standardiserat bedömningsinstrument för att göra 

bedömningar av ungas risk för att begå sexuella övergrepp och slutligen vilka arbetsuppgifter 

respondenten har. Dessa togs med för att 1) tidigare forskning (se tidigare avsnitt) visar att 

könstillhörighet och förtrogenhet med ärendesituationen kan påverka bedömningen, 2) utifrån 

en generell bild av vilka bakgrundsvariabler som kan tänkas ha betydelse för studien och vilka 

som anses vara brukligt att inkludera utan att göra enkäten för tidskrävande att svara på. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Pappersenkäter distribuerades via post med brev eller överlämnandes i kommunens reception. 

Ansvarig chef eller motsvarande distribuerade dessa till socialsekreterare i organisationen. 

Ifyllda enkäter returnerades i medföljande svarskuvert eller avhämtades i reception.  

 

Distribution och insamlande av enkäter till studentgruppen gjordes av lärare för den aktuella 

kursen i anslutning till föreläsning. 

 

3.3.1 Urval och rekrytering av respondenter 

Målgruppen för studien var socialsekreterare i vid mening som arbetade i socialtjänsten i 

Region Skånes 33 kommuner. Förfrågan om att delta i studien skickades till alla Skånes 33 

kommuner, via central e-postlåda för vidare distribution till den som förväntades besluta kring 

deltagande (bilaga 1). De som svarade jakande, fick förfrågan om antal förväntade 

respondenter i sin organisation. En påminnelse om inbjudan skickades ut efter ca 2 veckor, till 

alla som inte svarat om att delta eller inte. Enkäterna distribuerades med post eller 

överlämnades i reception och fördelades på arbetsplatsen av ansvariga chefer. Urvalet kan 

sägas vara ett totalurval som efter hand blev ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). I ett 

totalurval väljs alla i en grupp ut och erbjuds delta, men blir ofta pga. bortfall inte total. I mitt 

fall så erbjöds alla kommuner att delta, men ansvariga valde aktivt eller passivt att inte 

erbjuda sin personal att svara. Flertalet ansvariga chefer bedömde förfrågan om deltagande så 

att nästan uteslutande utredande socialsekreterare, som arbetar med utredning inom barn och 

ungdom och arbetsledning valdes ut att besvara enkäten. Detta trots att det i inbjudan stod att 

även andra enheter med socionomer och socialsekreterare kunde vara aktuella. Ett 
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bekvämlighetsurval betyder att respondenter väljs ut som för tillfället finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman 2011). I denna studie kom urvalet av respondenter bli de som av ansvarig 

chef fått frågan om att delta. Det är svårt att uttala sig om det externa bortfallet i denna studie 

eftersom vi inte känner till besluten som kom att påverka vilka kommuner som valde att vara 

med, vilka enheter som blev erbjudna (stora kommuner), vilka som valde att besvara enkäten 

(bortfall) och vilken unik enkät som respondenten fick.  

 

Urvalet i studentgruppen är ett bekvämlighetsurval och gjordes för att öka antalet 

respondenter och därmed få fler vinjetter bedömda. Studenter på mastersprogrammet är ofta 

arbetande på halvtid eller studerar som en del av sin anställning, vilket också märktes i att 

endast 7 av dessa respondenter exkluderades eftersom de varken arbetade som 

socialsekreterare eller hade socionomexamen. Under tiden för enkätinsamlingens andra del 

bedrev Socialhögskolan vid Lunds universitet mestadels distansundervisning pga. Covid-19-

pandemin vilket gjorde distribution av pappersenkäter mer komplicerad. Studenter vid 

mastersprogrammet hade den aktuella veckan datalaborationer på plats och valet föll därför på 

att erbjuda dessa att delta. De fick information på utbildningsplattformen i förväg och kunde 

om de önskade besvara enkäten i samband med laborationen.  

 

3.3.2 Respondentdata 

De som svarat i studien är socialsekreterare (n=67) från 5 olika kommuner i Skåne från 

storstad till landsbygdskommun och studenter (n=24) på mastersprogrammet på 

Socialhögskolan vid Lunds universitet. I tabell 2 redovisas antal bedömda enkäter uppdelade 

efter grupp, kommun och studentgrupp. 

 

Tabell 2. Redovisning av antal respondenter per grupp (n=91) 

Grupp Antal besvarade 

enkäter  

Distribuerade 

enkäter 

Kommun 1 4 11 

Kommun 2 9 14 

Kommun 3 13 15 

Kommun 4 14 25 

Kommun 5 27 45 

Studentgruppen 24 50 
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Medelåldern för respondenterna är 39 år, mellan 24 – 64 år, genomsnittligt antal arbetade år 

10,9. Totalt besvarade 76 kvinnor och 14 män enkäten, 1 angav inte kön. 89 hade 

socionomexamen och 2 annan examen. I tabell 3 redovisas respondenterna utifrån 

arbetsuppgift och i tabell 4 ser vi vilken erfarenhet respondenterna har av denna form av 

ärende 

 

Tabell 3. Fördelning av respondenter och vinjettsvar utifrån huvudsaklig arbetsuppgift 

(n=91).  

Arbetsuppgift Antal 

respondenter 

Antal 

besvarade 

vinjetter 

Utredning barn och unga 57 421 

Ekonomiskt bistånd 4 20 

Enhetschef 6 46 

Teamledare/ 1:e socialsekreterare 4 31 

Familjebehandling/familjerådgivning 3 24 

Behandling, missbruk 2 9 

Student i socialt arbete 5 35 

Familjerätt 3 23 

Familjehemsvård 3 16 

Biståndshandläggare, hälsa, vård och 

omsorg 

1 8 

Annat, socionom 2 11 

Ej angett arbetsuppgift, socionomexamen 1 8 

Notera att antal besvarade vinjetterna kan ha en till sju (alla) bedömningsskalorna varför det kan ge olika antal i 

de olika redovisningarna. 

 

Tabell 4. Erfarenhet av denna typ av ärenden (n=88) 

Angiven erfarenhet Antal Procent 

Aldrig 38 43 

Något/några 30 34 

Många 20 23 
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3.3.3 Analysmetoder 

Först genomfördes univariata analyser av datamaterialet. Därefter bivariata analyser mellan 

varje vinjettdimension (oberoende variabler) och varje bedömningsskala (beroende variabler) 

och likaså bivariata analyser mellan respondentdata (oberoende variabler) och 

bedömningsskalor (beroende variabler). Därefter gjordes multivariat analys i form av 

multilevel-regressioner (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018; Tornberg & Wallander 

2018). Skillnaden från en bivariat analys är att i multilevel-regressionen kontrollerar vi för de 

andra variablerna i analysen. Analysen är lämplig när den beroende variabeln är kvantitativ 

men de oberoende är nominala, vilka då görs om till dummyvariabler för att kunna räkna på 

regressionskoefficienterna (som representerar genomsnittliga skillnader på den beroende 

variabeln/bedömningsskalan i jämförelse med en referenskategori).  

 

3.4 Metodologiska överväganden 

En pilotstudie gjordes under augusti månad 2020 för att testa enkäten, där 5 socialarbetare 

fick fylla i en tidig version. Denna pilotstudie visade att vinjettbedömningarna hamnade högt 

på skalorna (liten spridning) för de flesta vinjetterna. Med syftet att skapa ett större antal 

”lindriga” vinjetter (för att möjliggöra större variation i bedömningsvariablerna) togs 

variabeln ”antal övergrepp” bort och gjordes till en fast information om att handlingen skett 

vid ett tillfälle. Variabeln ”sexuell handling” ändrades så att värdet ”oralsex” togs bort och 

”flörtigt beteende” lades till. Skalorna justerades något för att förtydliga och fler 

svarsalternativ lades till på sista frågan i enkäten. I pilotenkäten gavs synpunkter på att det tog 

lång tid att svara på enkäten, vilket gjorde att instruktionen om att inte stanna för länge vid 

varje vinjett förtydligades. Att snabbt bedöma vinjetterna utan att tänka för länge är att 

föredra (Wallander & Molander 2016) varför jag i den uppskattade angivna tidsåtgången 

försökte sätta ett riktmärke för snabb ifyllnad. I efterhand kunde enkäten gjorts enklare om 

sista frågan strukits och därmed kanske även gett fler svar. 

 

För att vinjetterna inte skulle bli för informationstäta och tunga behövde dimensioner väljas 

bort eller slås samman. Flera faktorer som utifrån forskningslitteraturen kunde varit relevanta, 

exempelvis missbruk, handlingar som förekommit över tid eller vid flera tillfällen och 

handlingen oralsex, antal barn i familjen, beskrivning av syskonrelationens kvalitet och 

konsekvenser för utsatt syskon, valdes bort för att inte riskera en för komplicerad enkät. Dessa 

värden och variabler hade troligtvis gjort studien bättre och kanske gett en lägre oförklarad 
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varians. Erfarenheterna jag drar från denna studie att själva vinjetten kunde varit mer 

omfattande men att de efterföljande frågorna kunde förenklas så att endast 

bedömningsskalorna fanns med. 

 

3.4.1 Variabeln ålder  

Under 15 år är ett barn inte straffmyndigt, varför åldersskillnaden för förövaren är både en 

kontinuerlig skala men också skiljer sig kvalitativt. Det är en vanlig föreställning att 

begynnande pubertet är en förutsättning för sexuella övergrepp, vilket gör valet av åldrarna 8 

och 12 år intressanta. Senare lades också 15 år till för att kunna studera om straffmyndigheten 

påverkade bedömningarna. I en tidigare uppsats (Nygaard och Westergren 2018) var alla barn 

till de intervjuade föräldrarna under 15 år och utsatta syskon hade inte nått puberteten.  

 

Denna variabels konstruktion ämnade både undersöka om förövarens ålder påverkar 

bedömningarna. Värdet innehåller både i skillnad i antal år, men också en kvalitativ skillnad 

och är intressant för att visa respondenten syn på om barnet ses som egen aktör (straffmyndig) 

eller del av föräldrarnas ansvarsområde (brist på föräldranärvaro). Mer om detta i 

resultatdiskussion och förslag till framtida forskning. 

 

3.4.2 Ankarvinjetter 

För att minska risken för skevhet i svaren, att alla bedömningarna skulle luta åt hög oro och 

stort behov av insats, och för att få spridning på svaren togs även lindrigare fall av sexuella 

aktiviteter med. Två fasta vinjetter inkluderades först i enkäten, där den första var konstruerad 

med hög risk och lågt skydd och den andre med låg nivå av risk och adekvat skydd för att 

hjälpa respondenten att våga utnyttja större delen eller hela svarsskalan i sina bedömningar. 

Dessa två vinjetter syftar till att ge alla respondenter liknande förutsättningar att utgå ifrån för 

att sedan bedöma de slumpmässigt varierande vinjetterna, av vilka varje respondent hade en 

unik uppsättning om åtta vinjetter.  

 

3.4.3 Enkätfrågan om beskrivning av innehållet i vinjetten 

Den sista frågan som följde på varje enkät var konstruerad så att respondenten skulle 

rangordna sin förståelse av innehållet i vinjetten från 1 till 3, där 1 står för ”stämmer bäst” och 

så följt av 2 och 3. Denna fråga förväntades ge svar på respondentens förståelse av 

informationen i vinjetten. Denna del uteslöts ur analysen för denna uppsats därför att den på 
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grund av sin konstruktion och formulering gav svar som inte gick att tolka, lämnades 

obesvarad och var svår att bearbeta statistiskt. På samma vis som med svaren från 

ankarvinjetterna kan denna fråga komma att analyseras och bearbetas i annan form framöver. 

 

3.4.4 Metoddiskussion 

Att undersöka professionellas bedömningar är förknippat med en rad metodologiska 

svårigheter. Bergmark & Oscarsson (1991) ger uttryck för dessa svårigheter och skriver bland 

annat att behandlare inte alltid gör det man säger att man gör eller vet vad det är man gör. Det 

finns många möjliga metoder att välja bland som alla har sina för- och nackdelar. Om vi vill 

intervjua professionella med erfarenhet av dessa ärenden, minskar möjligheterna stort att 

fråga en större grupp. Om vi vill göra ett urval bland de som är medvetna om fenomenet 

sexuella syskonövergrepp och syskonvåld, kan vi hamna i selektionsproblem eftersom det 

finns ett tabu, nedtonande och omskrivningar. De som väljer att ställa upp kommer ha ett 

större intresse och kunskap om området och det skulle inte svara på hur gruppen 

socialsekreterare bedömer dessa ärenden. Respondenter kommer också påverkas av glömska 

kring erfarenhet och svaren även påverkas av de normer som man förväntas omfatta. Om vi 

använder oss av t ex fokusgruppintervju kommer även svaren påverkas av varandra, vilket 

kan vara en styrka men som för denna studies syfte skulle bli till en nackdel. 

 

Ett möjligt metodval hade varit att studera journaltexter och beslut, men denna metod hade 

brottats med att vi studerar det redan tolkade, att vi studerar den presenterade versionen, alltså 

den redan processade och bearbetade tolkningen av vad som förekommit i syskonrelationen. 

Vi skulle här kunna studera och återge hur respondenten svarar, men kunde riskera få en lägre 

validitet. Studerar vi t ex hur socialsekreteraren beskriver sina val eller studerar vi dennes val. 

Vi skulle inte heller enkelt kontrollera för representativiteten och därmed också ha en lägre 

reliabilitet, t ex vem väljer att vara med i studien och är de representativa för socialsekreterare 

i stort. 

 

De ovan beskrivna metoderna skulle ge intressanta svar, men inte vara lämpliga för denna 

studies syfte. De skulle med denna studies syfte brottas med en låg validitet, d.v.s. de skulle 

inte svara på vilka faktorer som påverkar utan kanske på vilka faktorer respondenten anser 

påverkar bedömningen. Det finns dessutom redan studier som undersöker hur 
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socialsekreterare resonerar och pratar kring sina beslut i ärenden med sexuella 

syskonövergrepp som tidigare presenterats i uppsatsen (Yates 2020).  

 

En styrka med metoden är att det inkluderat i vinjetten finns den information som ska 

bedömas, socialsekreteraren behöver alltså inte ha erfarenhet av denna typ av ärende för att 

kunna svara. Att metoden möjliggör isolering och manipulering av faktorerna som studeras är 

en styrka och ökar studiens interna validitet och ger möjlighet att dra slutsatser om kausala 

samband. Ytterligare en styrka är antalet bedömda vinjetter. 

 

För att öka den externa validiteten, skulle fler respondenter svara på enkäterna. Urvalet av 

respondenter skulle vara större och dras slumpmässigt. Om vinjetten hade innehållit fler 

variabler kan det tänkas att också ett större antal vinjetter skulle behöva bedömas. Men en av 

styrkorna med metoden är att det räcker med ett tillräckligt stort urval av vinjetter för att ha 

god validitet. Statistiskt kan vi inte uttala oss med säkerhet om hur andra socialsekreterare i 

Sverige skulle bedöma dessa ärenden presenterade i vinjetterna. Det finns dock inte direkt 

anledning att tro att socialsekreterare med liknande bakgrund och erfarenheter som dem som 

deltar i studien skulle göra diametralt skilda bedömningar från dem som kommer fram i den 

här studien. Men framtida studier får undersöka detta närmare. 

 

Studiens urval av den andra respondentgruppen (studerande på mastersprogrammet) gav fler 

bedömda vinjetter och gav intressanta tendenser kring bedömningar kopplade till nuvarande 

arbetsuppgifter, men kan ha påverkat svaren. Dessa var arbetande i socialtjänsten, men var 

också studenter på avancerad nivå. Vi vet inte hur eller om detta påverkat resultaten, men det 

finns inga direkta tecken på att det skulle ha påverkat bedömningarna.  

 

Nackdelar med vald metod kan ses i att valet av variabler och värden, operationaliseringen av 

forskningsfrågan, risker att utesluta eller inte få med viktiga faktorer. En annan är den relativt 

komplicerade tekniska konstruktionen som gör metoden bitvis svårarbetad och tidskrävande.  

 

Det går heller inte att uttala sig om de variabler som inte är inkluderade i vinjetterna, vilket 

visar på nödvändigheten av det grundliga arbetet med läsning av tidigare forskning och 

konstruktionen av variablerna. 
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3.4.5 Begränsningar 

En begräsning som kan ha påverkat studiens giltighet är att ansvariga beslutsfattare blev 

grindvakter och kanske hindrade deltagande i studien. Jag valde att närma mig respondenterna 

genom den officiella kanalen och genom ansvarig chef vilket kan vara både hindrande och 

möjliggörande. Detta tillvägagångssätt kan även öka socialsekreterarens motivation och 

legitimitet att svara, chefer beslutar att detta blir en arbetsuppgift som ingår i arbetet, vilket 

inte hade varit fallet om respondenterna hade rekryterats ur t ex grupper bestående av 

socionomer på sociala medier. I flertalet kommuner (28 av 33) blev besluten från 

organisationen eller chefer som ett hinder för åtkomst till fältet, så att socialsekreterare inte 

själva kunde välja om de ville delta.  

 

Beslut kring deltagande (på gruppnivå) och uppmaning från chef kan öka svarsfrekvensen 

men också påverka frivilligheten att säga nej. Att även cheferna hjälpt till med distributionen 

kan ha påverkat, men i flera kommuner var svarsfrekvensen lägre, vilket jag tolkar som att 

man hade möjlighet att välja att inte lämna in utan att uppge skäl (se tabell 2).  

 

Vidare valde de ansvariga att distribuera enkäten till de socialsekreterare som arbetar med 

utredning eller inom avdelningar för barn och unga. I rekryteringsbrevet framgick att alla 

socialsekreterare var inbjudna att delta, vilket dock tolkades som att endast de som arbetar 

med barn och unga skulle svara. Detta val kan ses som en brist eftersom min forskningsfråga 

och bakgrund fokuserar på det komplexa i dessa ärenden, och att även en socialsekreterare 

inom vuxen, missbruk, omsorgen eller familjebehandling stöter på dessa ärenden, men mer 

sällan identifierar just syskonövergrepp om man inte specifikt frågar om det (Katz & Hamama 

2017).  

 

Att ansvariga i kommunen ser forskningsfrågan som relevant för just utredning för barn och 

ungdom och inte hos t ex utredare och behandlare kring våld i nära relation eller 

missbruksbehandling, kan i sig vara ett tecken på dessa värderingar som osynliggör 

fenomenet kring våld i syskonrelation, men mer studier skulle behövas för att dra slutsatser 

om detta. Andra faktorer som tidsåtgång och organisatorisk struktur kan ha påverkat.  
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3.5 Etiska överväganden och diskussion 

Forskning omges av ett regelverk kring etik, det gäller både etiska principer och etiska 

kodexar om vad som är tillåtet och reglerat i lagar och riktlinjer, men också omgärdat av en 

etisk praktik som handlar om att även det som kan vara rätt utifrån principerna ändå behöver 

mötas med etiska överväganden för de inblandade (Vetenskapsrådet 2017). I studien har även 

hänsyn tagits till vägledningen som är tydliggjord i de fyra etiska krav, informationskravet, 

kravet om frivillighet och anonymitet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Se gärna 

aktuell formulering i rekryteringsbrev (bilaga 1 och 2) och informationstexten i enkäten 

(bilaga 3) där dessa principer är väl tydliggjorda. Hänsyn togs i informationen att den skulle 

gå genom ansvarig chef så att den enskilde själv skulle ta ett beslut grundat på informerat 

samtycke. Användandet av respondentdata avgränsades till forskning. Åtgärder vidtogs för att 

upprätthålla konfidentialitet för den enskilde och all data analyserades på gruppnivå. 

 

3.5.1 För respondenten 

Respondenternas vardag är ofta stressig och full av många etiska val med stor konsekvens för 

den enskilda medborgaren. Att onödigt ta tid i anspråk är inte etiskt, stor vikt lades vid att 

betona frivilligheten, och beslut om att inte delta (passivt att inte svara på förfrågan) 

respekterades utan påverkan och övertalning. Varje enkät innehöll information om 

frivilligheten och det faktum att av chefen utdelade enkäter inte återlämnats visar att det fanns 

en frivillighet.  

 

Ämnet för studien är existentiellt laddat och rent statistiskt torde flera respondenter kunna ha 

egen erfarenhet av våld och övergrepp från unga år eller i vuxenlivet. Därför betonades detta 

noga redan i informationsbrevet, alltså innan man tackat ja eller börjat läsa vinjetterna. De 

som är anställda inom socialtjänsten har dock gått utbildning där dessa och liknande fenomen 

studerats och kan förväntas möta detta i sitt arbete. Den enskildes svar är anonyma och den 

enskildes bedömningar skyddas på så sätt.  

 

Nyttan av studien är stor eftersom den gäller ärenden som ofta är svåra och känsliga. Flera 

kommentarer på enkäten visar också på en önskan och till och med otålighet om att få ta del 

av resultaten och få mer hjälp till sin hantering av dessa ärenden, vilket visar på att den 

förväntade nyttan är stor för många respondenter. 
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3.5.2 För barn och familjer där detta förekommit 

Den direkta risken av denna studie för barn och familjer där dessa handlingar sker är 

försumbar. Nyttan bedömer jag som stor eftersom det saknas kunskap om hur dessa ärenden 

och handlingar bedöms i svensk kontext och en likande studie inte gjorts tidigare. Om 

kunskapen kring detta svåra och komplexa fenomen ökar kommer det gagna den enskilde och 

dess familj. Den upplevelse av familjers utsatthet som en tidigare uppsats visade (Nygaard & 

Westergren 2018), tyder på en stor vinst av att öka kunskapen. Resultaten i denna studie 

bidrar med ny kunskap som kan komma till nytta för dessa barn och deras familjer.  

 

3.5.3 För samhället 

Studien bidrar med kunskap om ofta utsatta familjer och barn som både har mycket att förlora 

och att vinna på att berätta om sin erfarenhet av sexuella syskonövergrepp. Ibland blir detta 

möte med samhället ett lika stort trauma som själva övergreppet. Man blir inte trodd och om 

man blir trodd kan hela familjen, som familj försvinna och älskade syskon tvingas flytta. För 

dessa medborgare är nyttan med studier som denna av stort värde. 

 

4 Resultat  

Syftet med studien är att undersöka vilka variabler 1) utifrån ärendet och 2) utifrån 

respondenten som påverkar bedömningen av oro för och behov av hjälp för individerna i 

familjen och bedömningen av risk för framtida sexuella övergrepp i familjen.  

 

Nedan följer resultat och analys av enkätsvaren: först analys av bedömningarna, sen 

redovisning och analys av sambanden mellan vinjettvariablerna och bedömningarna, därefter 

redovisning och analys av sambanden mellan respondentvariablerna och bedömningarna och 

sist en resultatdiskussion. Det är viktigt att ha med i sig i läsningen av resultaten att det finns 

två urval i studien, ett urval vinjetter (N=684) som är ett relativt stort urval ur det totala 

antalet möjliga vinjetter och ett urval respondenter (N=91) som är ett litet urval. Detta får 

betydelse för signifikansprövningarna, tydligast syns det om man jämför andelen signifikanta 

skillnader för vinjettvariablerna, med många signifikanta skillnader och för 

respondentvariablerna, med endast få skillnader som är signifikanta. 
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4.1 Analys av bedömningarna 

I detta avsnitt redovisas bedömningarna, där centralmått och spridningsmått ger en bild av hur 

respondenterna gjort sina bedömningar i de olika skalorna. 

Respondenterna har bedömt sin oro och gjort en bedömning av behov av insats för storebror 

(förövande syskon), oro och behov av insats för utsatt syskon och oro och behov av insats för 

föräldrarna och sin bedömning av risk för nya sexuella övergrepp i familjen, på sjugradiga 

skalor. Medelvärden för samtliga bedömningar redovisas i tabell 5 och ger en översiktlig bild 

av resultaten, senare presenteras en fördjupad analys av fördjupade analyser av sambanden 

mellan vinjett- respektive respondentvariablerna (oberoende variabler) och bedömningarna 

(beroende variabler).  

Tabell 5 Redovisning av bedömningsskalorna för vinjetterna 

Bedömningsvariabel Antal 

svar 

Min Max Medel Standard

- 

avvikelse 

Oro för storebror 684 1 7 5,26 1,61 

Oro för utsatt syskon 683 1 7 4,81 1,79 

Oro för föräldrarna 679 1 7 5,02 1,65 

Behov av stöd storebror 682 1 7 5,08 1,70 

Behov av stöd utsatt syskon 681 1 7 4,42 1,85 

Behov av stöd föräldrar 678 1 7 5,16 1,59 

Risk för framtida sexuella 

övergrepp i familjen 

669 1 7 4,32 1,88 

Antal besvarade vinjetter med 

svar på alla skalor  

661     

 

När det gäller bedömningar av oro har respondenterna skattat högst oro för storebror 

(förövande syskon), medelvärde 5,26, därefter oron för föräldrar 5,02 och sist oron för den 

utsatta 4,81. I bedömningen gällande behov av stöd har respondenterna skattat behovet för 

föräldrar högst 5,16, följt av oro för storebror (förövande syskon) 5,08 och sist oron för det 

utsatta syskonet 4, 42. För bedömningen av risken för framtida sexuella övergrepp i familjen 

är medelvärdet 4,32. Om vi vill jämföra spridningen i de olika bedömningarna kan vi använda 

varianskoefficienten (Edling & Hedström 2003), som uttrycker standardavvikelsen som 

procentandelar av medelvärdet (standardavvikelsen/medelvärdet * 100). Spridningen är störst 

gällande risk för nya övergrepp, 43,5 procent, följt av behov av insats för utsatt syskon 41,9 

procent. Minst spridning finns i bedömningen av oro för storebror, 30,6 procent, följt av 

föräldrars behov av insats, 30,8 procent. Av detta ser vi att utsatt syskon bedöms ha lägst 
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behov av insatser i genomsnitt medan föräldrar och förövande syskon bedöms ha störst 

behov. Likheten i bedömningarna är störst gällande oron för storebror och lägst gällande 

bedömningen av framtida risk för sexuella övergrepp i familjen. Se även diskussion och 

djupare resonemang i slutet av resultatkapitlet. Som tabell 5 visar har hela bedömningsskalan 

(1 till 7) använts men flera bedömningsvariabler är inte normalfördelade. Analyser av 

fördelning har gjorts med grafer, men redovisas inte närmare i uppsatsen. 

 

4.2 Redovisning av vinjettvariablernas påverkan 

I följande avsnitt redovisas sambanden mellan vinjettvariablerna (oberoende variabler) och 

bedömningarna (beroende variabler). Riktningen och styrkan på relationerna mellan 

vinjettvariablerna och bedömningarna läses i kolumnen för b-koefficient där värdet står för 

ökning (positiv siffra), minskning (minustecken före siffran) eller ingen skillnad (siffran noll). 

Som en introduktion till att läsa tabellerna kommer här några illustrationer och förklaringar, 

därefter följer första resultattabellen (Tabell 6). I tabellerna är det första variabelvärdet i varje 

variabel referensen för de andra värdena i variabeln, vilket exempelvis innebär att oron för 

storebror ökar med 0,153 enheter (på bedömningsskalan) när storebror är 12 år jämfört med 8 

år, men ökar i något mindre grad, 0,145 enheter när storebror är 15 år (jämfört med 8 år). I 

kolumnen bredvid står värdet för signifikansen (p-värdet), dvs. hur sannolikt det är att 

skillnaden beror på slumpen. Dessa skillnader i det nämnda exemplet, är inte signifikanta, 

dvs. här kan vi inte med säkerhet säga att skillnaderna inte beror på slumpen. Det innebär inte 

att tendenser i skillnaderna för b-koefficienterna är oväsentliga, men slutsatserna kan endast 

dras med mycket stor försiktighet. Denna relation mellan ålder på storebror och oro för utsatt 

syskon är både större 0,193 och 0,187 på bedömning av oron och signifikansen är högre men 

inte över 95 % (0,05 i p-värdeskolumnen). Att sambandet finns men inte är signifikant 

betyder att det för respondenterna i studien finns ett samband i svaren i studien. Det kan ha att 

göra med storleken på urvalet i studien (antalet bedömda vinjetter) eller att skillnaderna är för 

små. Om sambandet är negativt visas ett minustecken framför, vilket betyder att oron för 

utsatt syskon exempelvis minskar om åldersskillnaden är 5 år, b= -0,112 jämfört med 1 års 

skillnad. Inte heller dessa samband är signifikanta men ändå inte obetydliga för tolkningen, 

slutsatser ska dras med försiktighet och studeras vidare för att se om det som syns beror på 

slumpen. 
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Tabell 6 Multilevel linjär regressionsanalys (random intercept) av vinjettvariabler på 

respondenternas bedömning av oro för förövande syskon, utsatt syskon och föräldrar.  

 Oro storebror 

(förövande syskon) 

Oro utsatt syskon Oro föräldrar 

Antal bedömningar 

för nivå 1 

n=684 n=683 n=679 

 b-koeff 

icient 

p-värde b-koeff 

icient 

p-värde b-koeff 

icient 

p-värde 

Intercept 3,414 0,000 2,765 0,000 3,033 0,000 

Vinjettvariabler       

Ålder storebror       

8 år ref  ref  ref  

12 år 0,153 0,155 0,193 0,073 0,155 0,169 

15 år 0,145 0,176 0,187 0,083 0,069 0,537 

Åldersskillnad       

1 år yngre ref  ref  ref  

3 år yngre 0,032 0,767 0,020 0,852 0,166 0,144 

5 år yngre 0,099 0,363 -0,112 0,304 -0,053 0,640 

Kön yngre syskon       

Bror ref  ref  ref  

Syster 0,248 0,004 0,337 0,000 0,205 0,023 

Sexuell handling       

Flörtigt prat ref  ref  ref  

Blottning 0,361 0,009 0,329 0,017 0,357 0,013 

Visat porr 0,492 0,001 0,510 0,000 0,290 0,051 

Tafsat 0,992 0,000 1,088 0,000 0,683 0,000 

Penetrerande sex 2,134 0,000 2,498 0,000 1,578 0,000 

Grad av tvång       

Ingen uppgift ref  ref  ref  

Tvång 0,273 0,014 0,439 0,000 0,237 0,041 

Samförstånd -0,136 0,213 -0,126 0,251 0,001 0,990 

Familjens reaktion       

Ser det som normalt 

upptäckande 
ref  ref  ref  

Kris, vill inte ha hjälp 0,186 0,185 0,478 0,001 0,499 0,001 

Kris, tar parti för 

utsatt syskon 
0,463 0,001 0,196 0,159 0,268 0,065 

Uppgivna 0,402 0,004 0,545 0,000 0,287 0,050 

Vill ha hjälp 0,196 0,154 0,218 0,113 -0,228 0,113 

Åtgärd från familjen       

Agerat ref  ref  ref  

Inte agerat 0,062 0,476 0,219 0,013 0,485 0,000 

Boende       

Rymligt ref  ref  ref  

Trångt -0,055 0,537 0,033 0,715 0,066 0,478 

Våldsförekomst       

Ingen uppgift ref  ref  ref  

Mellan vuxna 0,467 0,000 0,434 0,000 0,977 0,000 

Mellan syskon 0,287 0,007 0,158 0,141 0,110 0,327 
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Kognitiv 

funktionsnedsättning, 

storebror 

      

Ingen uppgift ref  ref  ref  

Finns 0,162 0,065 0,061 0,458 0,129 0,159 

Samarbete med 

mamma 
      

Lätt ref  ref  ref  

Svårt 0,270 0,002 0,286 0,001 0,440 0,000 

Varianskomponent 

för nivå1 
1,152 0,000 1,148 0,000 1,247 0,000 

Varianskomponent 

för nivå 2 
0,722 0,000 1,040 0,000 0,827 0,000 

 

Ovan redovisades bedömningarna gällande orosskalorna, här följer nu redovisningen i 

tabellform för bedömningar av behov av insatser och risken för framtida sexuella övergrepp i 

familjen. Därefter presenteras mer djupgående analyser av huvudfynd följt av redovisning av 

varje vinjettvariabel var för sig. 

 

Tabell 7 Multilevel linjär regressionsanalys (random intercept) av vinjettvariabler på 

respondenternas bedömning av behov av stöd och bedömning av risk för nya sexuella 

övergrepp i familjen.  

 Behov 

storebror 

(förövande 

syskon) 

Behov utsatt 

syskon 

Behov 

föräldrar 

Risk för 

sexuella 

övergrepp 

Antal bedömningar 

för nivå 1 

n= 682  n=681 n=678 n=669 

 b-

koeff 

icient 

p-

värde 

b-

koeff 

icient 

p-

värde 

b-

koeff 

icient 

p-

värde 

b-

koeff 

icient 

p-

värde 

         

Intercept 3,14 0,000 2,567 0,000 3,316 0,000 2,165 0,000 

Vinjettvariabler         

Ålder storebror         

8 år ref  ref  ref  ref  

12 år 0,136 0,201 0,218 0,037 0,099 0,365 0,117 0,294 

15 år 0,128 0,230 0,183 0,081 -0,044 0,684 0,141 0,207 

Åldersskillnad         

1 år yngre ref  ref  ref  ref  

3 år yngre 0,065 0,544 0,000 0,996 0,082 0,453 0,089 0,425 

5 år yngre 0,014 0,899 -0,103 0,329 -0,063 0,534 0,150 0,182 

Kön yngre syskon         

Bror ref  ref  ref  ref  

Syster 0,227 0,008 0,376 0,000 0,229 0,009 0,248 0,006 
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Sexuell handling         

Flörtigt prat ref  ref  ref  ref  

Blottning 0,294 0,031 0,225 0,092 0,279 0,045 0,556 0,000 

Visat porr 0,327 0,021 0,190 0,170 0,178 0,216 0,252 0,085 

Tafsat 0,901 0,000 0,911 0,000 0,644 0,000 1,053 0,000 

Penetrerande sex 2,155 0,000 2,458 0,000 1,537 0,000 2,482 0,000 

Grad av tvång         

Ingen uppgift ref  ref  ref  ref  

Tvång 0,307 0,005 0,446 0,000 0,225 0,045 0,531 0,000 

Samförstånd -0,157 0,148 -0,116 0,278 -0,137 0,215 0,072 0,525 

Familjens reaktion         

Ser som normalt 

upptäckande 
ref  ref  ref  ref  

Kris, vill inte ha 

hjälp 
0,218 0,117 0,421 0,002 0,404 0,005 0,278 0,057 

Kris, tar parti för 

utsatt syskon 
0,382 0,006 0,232 0,086 0,510 0,000 -0,044 0,759 

Uppgivna 0,485 0,001 0,394 0,004 0,471 0,001 0,487 0,001 

Vill ha hjälp 0,118 0,387 0,061 0,650 -0,147 0,291 -0,045 0,752 

Åtgärd från 

familjen 
        

Agerat ref  ref  ref  ref  

Inte agerat 0,132 0,130 0,260 0,002 0,357 0,000 0,344 0,000 

Boende         

Rymligt ref  ref  ref  ref  

Trångt 0,022 0,804 0,017 0,842 0,160 0,077 0,082 0,376 

Våldsförekomst         

Ingen uppgift ref  ref  ref  ref  

Mellan vuxna 0,435 0,000 0,408 0,000 0,863 0,000 0,217 0,052 

Mellan syskon 0,249 0,019 0,092 0,376 0,163 0,131 0,123 0,266 

Kognitiv funktions-

nedsättning, 

storebror 

        

Finns ref  ref  ref  ref  

Ingen uppgift 0,390 0,000 0,067 0,432 0,208 0,019 0,245 0,007 

Samarbete med 

mamma 
        

Lätt ref  ref  ref  ref  

Svårt 0,348 0,000 0,262 0,002 0,370 0,000 0,387 0,000 

Varianskomponent 

för nivå1 
1,124 0,000 1,077 0,000 1,168 0,000 1,189 0,000 

Varianskomponent 

för nivå 2 
0,964 0,000 1,247 0,000 0,764 0,000 1,278 0,000 

 

Alla resultat finns i tabell 6 och 7, men nedan lyfter jag fram några resultat som utmärker sig 

och som jag diskuterar lite mer ingående. 

 



48 

 

4.1.1. Huvudfynd för vinjettvariablerna 

De variabler som ger signifikanta skillnader på alla 7 bedömningsskalorna (3 orosskalor, 3 

skalor för behov av insats och 1 riskbedömning) är 1) om det utsatta syskonet är en syster och 

inte en bror, 2) den sexuella handlingen, 3) huruvida det förekommit tvång (jämfört med 

ingen information), 4) om föräldrarna är uppgivna, 5) om våld förekommit mellan vuxna i 

familjen och 6) om mamma är svår att samarbeta med eller inte.  

 

4.1.2 Variabeln kön på utsatt syskon 

Skattningen i bedömningarna är högre om det utsatta syskonet är en syster, jämfört med om 

det är en bror, även om skillnaderna är små. Det innebär att alla bedömningarna ökar, dvs. 

oron ökar, uppskattat behov av insats ökar och bedömd risk för framtida övergrepp ökar om 

det yngre syskonet är en syster. Notera att störst skillnad i bedömningen är det för oro och 

behov av insats för den utsatta systern.  

 

4.1.3 Variabeln sexuella handlingar 

Förväntade resultat finns i bedömningarna av de sexuella handlingarna i vinjetterna. 

Skattningarna i skalorna ökar generellt mer sett till oro, behov och risk när handlingarna var 

fysiska till skillnad från verbala (flörtigt prat) eller visuella (blottning eller visande av porr). 

När man ställer de olika handlingarna i relation till flörtigt prat, är ökningen i medelvärde på 

bedömningarna högre för de handlingar som är fysiska (tafsar eller penetrerande sex) än för 

de som är visuella.  

 

De bedömningar som avviker från detta mönster är att visande av porr har en lägre ökning i 

skattningar av oro för föräldrar, behov av insats för utsatt syskon och föräldrar och risken för 

framtida övergrepp (i relation till flörtigt prat), än om storebror blottar sig utmanande. 

Handlingarna blottning och visande av porr har en signifikant skillnad i relation till flörtigt 

prat i orosskalorna, men inte i behovet för utsatt syskon. Notera att skillnaderna mellan de 

olika handlingarna inte är signifikanstestade, utan bara i relation till variabeln flörtigt prat. 

 

De variabler i tabell 6 (oroskalorna) som har störst betydelse för bedömningen av oro (högst 

siffra i kolumnen b-koefficient, negativ eller positiv) är den sexuella handlingen penetrerande 

sex som ökar oron i alla tre bedömningarna. Dessa är signifikanta skillnader i jämförelse med 

flörtigt prat. Notera att den högsta b-koefficienten är för det utsatta syskonet 2,498. Detta talar 
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för att det är de uppenbara och tydligt synliga handlingarna som i högst grad ökar oro, 

bedömning av behov och risk.  

 

4.1.3 Variabeln tvång 

Frågan om tvång i samband med den sexuella handlingen var konstruerad så att det antingen 

inte fanns någon uppgift alls om tvång i vinjetten, uppgift om tvång eller uppgift om 

samförstånd. Resultaten är tydliga när det gäller uppgift om förekomst av tvång, med en 

tydlig ökning i relation till ingen uppgift och signifikanta skillnader. Det är intressant att se på 

uppgiften att det skedde i samförstånd, ett fenomen som går att diskutera och som är 

komplext (se tidigare forskning). Alla bedömningar vid samförstånd är antingen negativa eller 

nära nollsamband, i relation till ingen uppgift. Störst skillnad mellan bedömningen för tvång 

och samförstånd är i bedömningen av risken för nya övergrepp.  

 

4.1.4 Variabeln familjens reaktion 

För variabeln föräldrars reaktion finns signifikant skillnad för variabelvärdet att föräldrarna är 

uppgivna i relation till normalt upptäckande i alla bedömningsskalor. Variabelvärdet 

föräldrarna är i kris men inte vill ha hjälp, ökar oron och behoven av insats för utsatt syskon 

och föräldrar signifikant i relation till referensvärdet att föräldrarna ser det som hänt som 

normalt upptäckande. För bedömningen av föräldrars behov av insats ökar bedömningen för 

alla variabelvärden (i relation till referensvärdet normalt sexuellt upptäckande) signifikant 

förutom för variabelvärdet vill ha hjälp där ingen signifikant skillnad finns. Intressant, men 

med stor osäkerhet i tolkningen, är att bedömningarna om föräldrar och risk för framtida 

övergrepp blir lägre när föräldrar vill ha hjälp. Men det krävs fortsatta studier för att dra säkra 

slutsatser om detta. Variabelvärdet där föräldrar tar ensidigt parti för utsatt syskon ger en 

signifikant skillnad gällande oro och behov av insatt för storebror, i jämförelse med 

referensvärdet. Samma variabelvärde ger signifikant ökning (i relation till referensen normalt 

upptäckande) av behov av insats för föräldrarna men inte i bedömningen av oro. 

 

4.1.5 Variabeln förekomst av våld 

I resultaten ser vi att erfarenhet av våld mellan vuxna ger utslag på samtliga 

bedömningsskalor. Skillnaderna är signifikanta i relation till om ingen uppgift om våld finns i 

vinjetten. Ökningen är störst gällande oro för föräldrar (0,977), följt av behov av insatser för 

föräldrar (0,863). Det är troligt att detta visar på att oro och behov av insats riktar in sig på 
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våldsupplevelsen och våldsutövandet i föräldrarelationen. Även om skillnaden på alla skalor 

är signifikanta så är koefficienten lägre för de andra bedömningarna. Bedömningen av risken 

för framtida sexuella övergrepp i familjen ökar med 0,217 när variabelvärdet förekomst av 

våld mellan vuxna finns med jämfört med ingen uppgift, vilket kan förstås som att 

respondenterna menar att våldserfarenhet hos föräldrar inte nämnvärt ökar risken för sexuella 

övergrepp mellan syskon. Detta samband är strax över signifikansvärdet (p=0,052). 

Erfarenheten av våld i syskonrelationen ger en signifikant skillnad i relation till ingen uppgift 

om våld, när det gäller bedömning av oro och behov av insats för storebror.  

 

4.1.6 Variabeln mammas samarbete 

Om mamma beskrivs som svår att samarbeta med blir respondenterna i genomsnitt mer 

oroade, ser större behov av insatser från samhället samt en ökad risk för framtida sexuella 

övergrepp i familjen.  Det innebär att respondenterna skattar oron och behov av stöd för 

barnen högre om mamman upplevs svårare i samarbetet. Att resultaten är så tydliga och 

signifikanta skillnader finns i alla skalor i relation till variabeln lätt att samarbeta med är 

något förvånande. Respondenterna svarar på gruppnivå att risken för sexuella övergrepp ökar 

när mamma beskrivs som svår att samarbeta med, i relation till att mamma beskrivs som lätt 

att samarbeta med.  

 

Här följer nu resultat av de övriga vinjettvariablerna som inte är lika entydiga över alla 

bedömningsskalor och även andra resultat som jag vill lyfta fram. 

 

4.1.7 Variablerna ålder och åldersskillnad 

Värt att notera är att ålder för storebror och åldersskillnad mellan syskonen ger små skillnader 

i bedömningarna. Endast ett värde, behov av stöd för utsatt syskon om förövare är 12 år, ger 

en signifikant skillnad i relation till åldern 8 år. Att dessa resultat gällande ålder, 

åldersskillnad och indirekt maktrelation i syskonskap visar på mindre samband förvånar. De 

stärker dock en mer övergripande bild att faktorerna kring barnet får mindre effekt än de 

faktorer som finns i vuxenvärlden. Att en 8 åring och en 15 åring som agerar sexuellt mot ett 

syskon bedöms ungefär lika är förvånande. Samma slutsats går att dra kring åldersskillnaden, 

som än mer är ett uttryck för maktskillnad mellan syskonen, att frånvaron av tydliga 

skillnader väcker undran.  
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4.1.8 Variabeln åtgärder från familjen 

För denna variabel finns signifikanta skillnader mellan variablerna föräldrarna agerat för att 

dela på syskonen eller att föräldrarna inte vidtagit åtgärder och livet fortsätter ungefär som 

vanligt, på alla bedömningsskalor förutom för storebror (förövande syskon). Störst skillnad 

finns i bedömningen av behov av insats för föräldrar, följt av oro för föräldrar, risk för 

framtida sexuella övergrepp, behov av insatser för utsatt syskon och slutligen oro för utsatt 

syskon (i fallande ordning). En möjlighet tolkning är att föräldrars möjlighet att vidta åtgärder 

för att trygga upp tillmäts stor betydelse i respondenternas bedömningar och när föräldrarna 

inte har vidtagit åtgärder bedöms föräldraförmågan som den variabel som visar på störst 

skillnad i svaren i enkäten. 

 

4.1.9 Variabeln kognitiv funktionsnedsättning 

Gällande förekomsten av kognitiv funktionsnedsättning (jämfört med ingen information), ser 

vi samband gällande bedömningsskalorna, behov av insats för storebror, behov av insats 

föräldrar och risk för framtida sexuella övergrepp i familjen. Dessa samband är signifikanta. 

Märk att denna variabel ger små skillnader förutom för behov av insats för storebror. 

 

4.1.10 Variabeln boende 

Resultaten för denna variabel visar inga signifikanta skillnader mellan trångboddhet och 

rymligt boende. Skillnader i gjorda bedömningar är små. Slutsatsen från denna variabel är att 

den inte spelar in på bedömningar och det är i det närmaste ett nollsamband. 

 

4.1.11 Varianskomponenter 

I multilevelanalys brukar man inte fokusera på att ange graden av förklarad varians, utan 

snarare titta på hur den återstående, oförklarade variansen, är fördelad på de olika nivåerna. 

Varianskomponenterna, redovisad längst ner i tabellerna (Tabell 6 och 7) visar på signifikant 

oförklarad varians. Det vill säga att de inkluderade variablerna inte förklarar hela skillnaden i 

bedömningar. Nivå 1 innebär här variansen mellan vinjetter och nivå 2 variansen mellan 

respondenter. Märk att vi ännu inte lagt till respondentvariablerna i dessa analyser, dessa 

redovisas i slutet av kommande avsnitt. 
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4.2 Redovisning av respondentvariablernas påverkan 

Studiens andra syfte handlar om vilka respondentvariabler som påverkar bedömningarna av 

oro, behov och risk för framtida övergrepp. Nedan redovisas sju multilevel linjära 

regressionsanalyser i tabellform (Tabell 8), kontrollerat för vinjettvariablerna (redovisas inte). 

Efter tabellen redovisar jag slutsatser i mer beskrivande form. I resultatdiskussionen tar jag 

upp sådant som är kan ses som tendenser och som bör tolkas med försiktighet. 

 

Tabell 8 Multilevel linjär regressionsanalys (random intercept) av respondentvariabler på 

respondenternas bedömning av alla bedömningsskalor. (antal i nivå 2, dvs. respondenter 

n=91) 

 Oro  

store- 

bror 

Oro 

utsatt 

syskon 

Oro 

föräldrar 

Behov 

store-

bror 

Behov 

utsatt 

syskon 

Behov 

föräldrar 

Risk för 

sexuella 

över-

grepp 

Antal för nivå 

1 

n=684 n=683 n=679 n=682 n=681 n=678 n=699 

 b-koeff b-koeff b-koeff b-koeff b-koeff b-koeff b-koeff 

Respondent-

variabler 

       

Ålder 0,044 0,052 0,040 0,037 0,058* 0,039 0,072** 

Kön        

Man ref ref ref ref ref ref ref 

Kvinna 1,139*** 1,343*** 1,228*** 1,309*** 1,431*** 1,146*** 1,702*** 

Examen         

Har inte ref ref ref ref ref ref ref 

Har  0,121 -0,518 -0,419 0,053 -0,850 -0,076 -0,024 

År socionom -0,066 -0,053 -0,043 -0,055 -0,059 -0,046 -0,073 

År utredande 

socialsekr 

-0,027 -0,047 -0,038 -0,029 -0,056 -0,041 -0,058 

År utredande 

socialsekr 

barn och unga 

0,048 0,047 0,024 0,038 0,057 0,041 0,054 

Erfarenhet av 

ärenden  

       

Ingen ref ref ref ref ref ref ref 

1 – 2 ärenden 0,247 0,395 0,376 0,054 0,420 0,316 0,551 

Fler än 3 0,322 0,468 0,288 0,162 0,194 0,294 0,607 

Standardisera

t utrednings-

instrument 

       

Använder inte ref ref ref ref ref ref ref 

Använder 0,148 -0,078 0,178 0,354 -0,021 0,200 0,273 

Huvudsaklig 

arbetsuppgift 
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Utredare barn 

och unga 

ref ref ref ref ref ref ref 

Ekonomiskt 

bistånd 

0,177 0,213 0,490 0,214 -0,017 0,423 0,083 

Bistånds-

handläggare 

0,790 0,314 0,416 0,660 0,225 0,437 0,372 

Enhetschef -0,042 0,398 0,483 0,329 0,547 0,417 0,805 

1:e socialsekr/ 

teamchef 

-0,297 -0,473 -0,335 -0,444 -0,587 -0,293 -0,089 

Familje-

behandling/ 

familje-

rådgivning 

0,835 0,817 0,546 1,136 0,593 0,279 1,167 

Behandling 

missbruk 

0,074 0,365 0,699 0,092 0,436 0,530 0,227 

Student 

socialt arbete 

-0,501 0,029 -0,639 -0,572 -0,155 -0,618 -0,618 

Familjehems-

vård/ 

0,596 0,262 0,711 0,571 0,313 0,657 0,381 

Familjerätt -0,455 -0,530 -0,318 -0,626 -0,466 -0,161 -0,097 

Annan  0,748 1,038 0,322 0,208 0,810 -0,134 0,442 

Varians-

komponent 

för nivå 1 

1,205*** 1,176*** 1,278*** 1,136*** 1,106*** 1,196*** 1,217*** 

Varians-

komponent 

för nivå 2 

0,699*** 1,038*** 0,773*** 0,969*** 1,216*** 0,683*** 1,097*** 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 

 

Det är från stort samband för riskbedömningen i relation till respondenten kön och i övrigt 

relativt små samband och inga signifikanta skillnader förutom gällande respondentens kön 

(alla bedömningsskalor) och ålder, bedömningen av behov för utsatt syskon och risken för 

framtida sexuella övergrepp. 

 

Resultaten för denna andra del av studien är inte lika tydliga och omfattande som för 

vinjettvariablerna. En del kan vara att respondentvariablerna ger färre antal svar i varje 

variabelvärde, vilket är fallet för angiven arbetsuppgift, med stora regressionskoefficienter 

som dock inte är signifikanta. Troligtvis betyder detta att det finns skillnader mellan 

grupperna men att det är för få respondenter för att det ska vara signifikanta skillnader.  

 

Nedan går jag först igenom de svar som gav signifikanta skillnader och sedan även de övriga 

resultaten. De viktigaste fynden i denna regression är de tydliga samband gällande variabeln 

respondentens kön, med stora signifikanta regressionskoefficienter och de stora 
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regressionskoefficienterna i variabeln arbetsuppgift. Utöver detta finns intressanta tendenser 

för vidare forskning kring socionomexamen eller inte, tillsammans med arbetade år och 

erfarenhet av dessa ärenden. 

 

4.2.1 Variabeln respondentens kön 

Tydligast samband är det för variabeln respondentens kön, där det är bedömningen av risken 

för framtida sexuella övergrepp som visar störst skillnad: 1,7 steg högre för kvinnor än för 

män. Ingen av skillnaderna i bedömningar är mindre än ett steg på den sju-gradiga skalan. 

Alla skalor visar en signifikansnivå på 0,001. Det går att dra slutsatsen att de genomsnittliga 

bedömningarna skiljer sig systematiskt mellan män och kvinnor. Resultaten på gruppnivå 

visar således att samma barn skulle få olika bedömningar av oro, behov och riskbedömning 

beroende på bedömarens kön. Om det är en skillnad som beror på normer kring kön, 

könsskillnader eller på de olika våldserfarenheter män och kvinnor har i sin uppväxt är inte 

möjligt att säga utifrån denna studie.  

 

4.2.2 Variabeln respondentens ålder 

Variabeln ålder gav signifikant skillnad för bedömningen av risken för nya övergrepp, där 

risken skattades 0,072 enheter högre på riskbedömningen och för behov av stöd för utsatt 

syskon där behovet skattades 0,058 enheter högre ju äldre respondenten var i levd ålder. För 

de andra bedömningarna gavs det inget eller ytterst litet samband dock utan signifikans.  

 

4.2.3 Variabeln arbetsuppgifter 

Sambanden mellan angivna arbetsuppgifter och bedömningarna är inte signifikanta. Dels 

beror det på att grupperna är små (besvarade vinjetter från respondenter som arbetar med 

familjerätt är endast 24 st). Skillnaderna mellan grupperna är stora och några extra intressanta. 

I relation till de utredande socialsekreterarna bedömer teamledare lägre i alla skalorna. En 

annan tendens är att behandlande socionomer skattar högre än socialsekreterare i utredande 

funktion. Resultaten visar att det är en fråga som bör undersökas framöver. 

 

Antalet arbetsuppgifter är många och för att renodla resultaten gjordes en uppdelning av 

arbetsuppgifter i grupperna utredande socialsekreterare, behandlande socialsekreterare och 

arbetsledning för en ny multilevel regressionsanalys, gav även den stora skillnader men inga 

signifikanta. I tabell 9 redovisar jag även denna fördjupade analys. 
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Tabell 9 Multilevel linjär regressionsanalys (random intercept) av arbetsuppgift, 

sammanslagna i grupper på respondenternas bedömning av sju bedömningsskalor, 

kontrollerade för övriga variabler.  

 Oro  

store- 

bror 

Oro 

utsatt 

syskon 

Oro 

föräldrar 

Behov 

store-

bror 

Behov 

utsatt 

syskon 

Behov 

föräldrar 

Risk för 

sexuella 

över-

grepp 

 n=684 n=683 n=679 n=682 n=681 n=678 n=669 

Huvudsaklig 

arbetsuppgift 

       

Utredande 

social-

sekreterare  

ref ref ref ref ref ref ref 

Behandlande 

social-

sekreterare 

0,592 0,490 0,641 0,748 0,457 0,480 0,701 

Arbetsledande 

funktion 

-0,126 -0,063 0,084 0,003 -0,055 0,080 0,331 

Varians 

komponent 

nivå 1 

1,207*** 1,175*** 1,279*** 1,137*** 1,105*** 1,197*** 1,217*** 

Varians 

komponent 

nivå 2 

0,641*** 0,949*** 0,708*** 0,899*** 1,105*** 0,622*** 1,003*** 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 

I gruppen utredande återfinns utredande socialsekreterare barn och ungdom, biståndshandläggare, ekonomisk 

bistånd, familjerätt. I gruppen behandlande återfinns familjebehandling/familjerådgivning, fältassistent, 

behandling missbruk och familjehemsvård. I arbetsledande funktion återfinns enhetschef och teamledare/1e 

socialsekreterare.  

 

I denna tabell 9 ser vi stora skillnader, i samma riktning, mellan gruppen utredande 

socialsekreterare och socionomer/socialsekreterare med behandlande arbetsuppgifter, även 

om ingen skillnad är signifikant i jämförelse med referensvärdet utredande socialsekreterare. 

För gruppen arbetsledande funktion återfinns små eller inga skillnader för de flesta skalor. Vi 

ser ett negativt samband gällande oro för storebror och ett positivt gällande riskbedömningen. 

Dessa samband är inte signifikanta men är intressanta att studera vidare. 

Varanskomponenterna visar i denna analys lägre oförklarad varians, vilket betyder att den nya 

uppdelningen utifrån arbetsuppgifter förklarar större del av variansen mellan respondenterna. 

För nivå 1 (vinjettvariablerna) ser vi inga skillnader i varianskomponenter i denna nya 

uppdelning. 
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4.2.4 Variabeln erfarenhet av dessa ärenden 

Att ha erfarenhet av ärenden där det förekommit sexuella handlingar mellan syskon ger inget 

statistiskt signifikant samband. Det är svårt att dra annan slutsats utifrån resultaten än att 

erfarenheten inte spelar in för bedömningarna. 

 

4.2.5 Variabeln standardiserat bedömningsinstrument 

Inte heller användande av bedömningsinstrument gällande dessa ärenden ger skillnad på 

bedömningarna. Det var dock få som angav att de använde sig av standardiserade instrument 

såsom Erasor och BBIC i dessa ärenden (13 respondenter och totalt 119 vinjetter) vilket gör 

att säkra slutsatser är svåra att dra utifrån resultatet. 

 

4.2.6 Varianskomponenter 

Även när respondentvariablerna är medtagna finns signifikant oförklarad varians mellan 

vinjetter och respondenter. Se längst ner i tabell 8. Om vi jämför varianskomponenterna efter 

att vi lagt till respondentvariablerna i analysen ser vi att mycket små minskningar för nivå 1, 

medan den oförklarade variansen mellan respondenter ökar något för nivå 2 för alla utom för 

riskbedömningen som ökar mer. Att den oförklarade variansen finns kvar eller ökar betyder 

antingen att det finns andra betydelsefulla respondentvariabler som inte är inkluderade i den 

här analysen (som oberoende variabler) eller att det finns slumpmässig variation mellan 

respondenter (dvs. respondenter bedömer olika men det kan inte förklaras av deras 

egenskaper/grupptillhörigheter). 

 

4.3 Resultatdiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Det är mycket resultat jag redovisat och nedan vill jag diskutera dessa i relation till tidigare 

forskning och framtida studier.  

 

Spridningen kring medelvärdet ger mått på hur enig respondentgruppen är i sina bedömningar 

men också hur vinjettvariablerna skiljer sig åt. Att ha en liten spridning kring dessa 

medelvärden kunde varit eftersträvansvärt i de fall vinjetterna varit fasta och samma till alla, 

för då hade de beskrivit om respondenterna bedömer likvärdigt. För vinjettvariablerna är det 

önskvärt med en stor spridning eftersom studien vill undersöka vilka variabler som påverkar 
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besluten. En liten spridning skulle då betyda att de olika variablerna inte påverkar 

bedömningarna. Det är därför en multilevel regressionsanalys blir nödvändig för att 

undersöka dessa variabelvärden var för sig men kontrollerat för varandra. Detta innebär att det 

i sig inte går att säga att spridningen och skevhet i normalfördelningen är bra eller dålig i sig. 

 

4.3.1 Resultatdiskussion vinjettvariablerna 

Här vill jag diskutera resultaten i relation till tidigare forskning, vilken betydelse det kan få 

och förslag till fortsatt forskning. 

 

Slutsatser i andra studier (t ex Yates 2020) visar att socialsekreterare fokuserade på att 

övergrepp skulle upphöra, och att andra bakomliggande riskfaktorer och mindre framträdande 

konsekvenser gavs mindre utrymme i socialsekreterares beslutsprocesser. Detta betyder att de 

faktorer som ökar risken inte påverkar eller tas med i bedömningar. När man separerat barnen 

så att övergreppen inte sker (fysiskt) agerar man som om behoven kanske är uppfyllda. I 

resultaten från denna studie påverkar variabeln om föräldrar agerat för att dela på syskonen 

stort, hur föräldrarna agerar efter att de fått kännedom om handlingen, att mamma är lätt eller 

svår att samarbeta med är variabler med stora skillnader, vilket talar för att vuxenfaktorer 

spelar stor roll för barnens behov, medan variabler från barnens värld spelar in i mindre 

utsträckning. 

 

Om fokus är på att det räcker att skydda barnen genom att föräldrar delat på syskonen, 

riskerar eventuella övriga syskon inte få insatser men även familjens fungerande riskerar 

komma i skymundan. I resultaten i studien ser vi att hur föräldrar agerar spelar stor roll för 

bedömningen av insatser (mer än dess eventuella konsekvenser för de inblandade?) men 

också att själva den sexuella handlingen påverkar bedömningen stort. Tidigare forskning (se 

Jernbro & Landberg 2020) visar att riskerna för långvariga konsekvenser inte ensidigt 

kommer från allvarligheten i handlingen utan på en kombination av upplevd utsatthet och 

brist på stöd efter erfarenheten. Det betyder att en mindre allvarlig handling kan ge värre 

konsekvenser än en grov. Resultaten i denna studie visar att det tvingande i syskonrelationen, 

t ex åldersskillnaden och tvång, inte påverkar bedömningen nämnvärt, men utifrån tidigare 

forskning (se Munro 2020) ser vi att en maktlöshet och allvarlighet i tvånget att se porr som 

en storebror visar kan vara allvarligare än att storebror tafsar och att man kunde säga ifrån 
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med resultat att det upphörde. Framtida forskning skulle behöva undersöka detta genom 

inkludera fler variabler kring syskonrelationens kvalitet i studien.  

 

En slutsats som går att dra utifrån hur föräldrar agerar och hur mamma bedöms kunna 

samarbeta är att en stor del av bedömningarna härleds till föräldrafaktorer och det som händer 

i familjen efter avslöjandet. Om föräldrar reagerar med kris eller maktlöshet, ökar 

bedömningarna i oro och behov. Vi ser att föräldravariablerna är centrala i bedömningarna, 

dvs. de har högre påverkan och är i större grad signifikanta, vilket pekar på att bedömarna 

utgår från föräldrarna i sina bedömningar och i mindre grad tar hänsyn till de faktorer som 

finns i syskonrelationen och individuellt för barnen.  

 

Med en annan operationalisering av forskningsfrågorna, där man tydligare delat in variablerna 

i de som hör hemma hos vuxna, deras inställningar och agerande, och de som har med 

barnens variabler, ålder, maktrelation och våld mellan syskon, skulle möjligtvis en bild 

framträda av att det som sker i barnvärlden visar sig spela betydligt mindre roll för 

bedömningar av oro, risk och behov. Kanske innebär detta att man tar besluten i större 

utsträckning på föräldrafaktorer än utifrån barnets behov och risker. 

 

De fem typerna av ”föräldrars reaktion” är direkt hämtade från en studie över ärenden med 

konstaterade övergrepp och dessa är de fem vanligaste reaktionerna (Tener et al. 2018). Om 

dessa reaktioner är krisreaktioner till skillnad från resurs i familjen, innebär det stor skillnad 

för hur väl man kan lita på dessa i sina bedömningar. I bedömningen av behovet av stöd för 

storebror med föräldrar som vill ha hjälp, skiljer sig från de som är uppgivna. Om vi ser det 

förövande barnet som egen aktör och inte bara resultat av föräldrars inställning, bör barnets 

behov inte skilja sig nämnvärt utifrån föräldrars inställning eller krisreaktion. 

Socialsekreterare har i tidigare studier värjt sig emot att kalla barnet för en förövare och som 

egen aktör (Yates 2020). Resultaten i denna studie går i linje med detta. 

 

Skillnaden i bedömningar beroende på om det är en syster eller bror som är utsatt visar på att 

utsatta pojkar kan få mindre stöd och att det kanske beror på att övergrepp bror-bror ses som 

mindre allvarligt. Dessa resultat följer tidigare forskning (Griffee et al. 2016) gällande synen 

på övergreppen. Det finns dock inte stöd i tidigare forskning att pojkar skulle drabbas mindre 

av de negativa konsekvenserna av handlingarna än flickor. Dessa bror-bror-övergrepp 

tenderar i högre utsträckning lämnas utan åtgärd av omgivning och samhälle, till exempel inte 
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anmälas och effekten tonas ner och förklaras med att det är pojkar. I sig är ju dessa resultat i 

denna uppsats en risk för fortsatta bror-bror-övergrepp eftersom de bedöms lägre, oron är 

lägre, bedöms behöva mindre stöd och risken för framtida övergrepp anses lägre. Studier som 

visar att barn berättar, både direkt och indirekt om att de är utsatta, visar att deras berättelser 

till stor del inte tas på allvar och exempelvis bedöms vara normalt utforskande (Allnock & 

Miller 2013).  

 

Om det skulle vara så att dessa resultat i denna studie även gäller för hur övergrepp på pojkar 

bedöms generellt av socialsekreterare, kan det innebära att pojkar beviljas mindre insatser och 

stöd på grund av att de är pojkar. Utifrån resultaten i studien och tidigare forskning menar jag 

att det alltså är en rimlig slutsats att dra.  

 

Det som tydligast hör hemma i själva syskonrelationen är graden av tvång, tillsammans med 

åldersskillnaden. Resultaten visar att det bedöms allvarligare om det finns en uppgift om 

tvång (i jämförelse med ingen uppgift). Sambandet mellan samförstånd och ingen uppgift ger 

inga signifikanta skillnader men tendensen till ett negativt eller inget samband för dessa 

värden. Detta kan förstås som att socialsekreterarna inte väger in maktstrukturen annat än när 

det finns uttalade uppgifter om tvång. Uppgiften om tvång kan vara problematisk att ge för 

stor betydelse, i tidigare forskning (Tener et al. 2020) såg vi att en del av de sexuella 

övergreppen börjar när handlingar sker i samförstånd och sedan övergår till tvingande 

övergrepp eller handlingar. Man vill säga nej men inte kan, för att de kanske redan pågått så 

länge och blir som en del av en vardag (Katz & Hamama 2017). Utifrån tidigare forskning om 

den inneboende maktstrukturen i syskonrelationer och svårigheten att skilja tvång och lojalitet 

åt, borde vi kanske sett ett nollsamband även för tvång (jämfört med ingen uppgift). 

Övergreppen sker ofta i en relation där det är svårt att skilja på omsorg, lojalitet och tvång 

(Tener et al. 2020).  

 

En större åldersskillnad mellan syskonen innebär att det utsatta syskonet är yngre vid tillfället 

för handlingen beskriven i vinjetten. Att bli utsatt i yngre ålder har bedömts vara en större 

riskfaktor för de ibland livslånga negativa konsekvenserna vilket finns mer beskrivet i tidigare 

forskning (Dye 2018; Morrill 2014; NCK 2014). I svaren på denna enkät framstår åldern på 

utsatt syskon inte spela någon betydande roll i bedömningarna. 
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Familjens boende visade små och icke-signifikanta skillnader i bedömningarna. I tidigare 

forskning såg vi att delandet av säng, sovrum och att bada tillsammans (vara nakna 

tillsammans) ökar risken för sexuella handlingar mellan syskon (Griffee et al. 2016). I min 

studie blev variabeln konstruerad som en skillnad mellan att bo rymligt och att bo trångt, men 

kunde kanske gett andra eller tydligare resultat om den konstruerats annorlunda men vi ser att 

trångboddhet inte bedöms öka bedömningen i någon skala.  

 

4.3.2 Resultatdiskussion respondentvariabler 

Att det skiljer sig så mycket åt gällande respondentens kön är problematiskt utifrån tanken om 

att varje barns behov ska bedömas enskilt och på lika sätt utifrån dennes situation och 

förutsättningar. Resultaten i denna studie gäller bedömningar av vinjetter med presenterade 

ärenden. Att många barns berättelse om utsatthet inte blir hörda och tagna i beaktande är 

klarlagt i många studier (t ex. Allnock & Miller 2013) och det stöder tolkningen att det är 

männen som skattar för lågt och inte kvinnor som skattar högt, eftersom det redan kan sägas 

att socialarbetare och andra professionella missar eller inte tar ett avslöjande i beaktande. Det 

går inte utifrån endast resultaten i studien att uttala sig säkert om att någon bedömning är 

rättare än en annan, det kan vara att kvinnliga respondenter är t ex. för oroliga eller att män 

bedömer för lågt. Däremot kan vi teoretiskt försiktigt konstatera att det nog förhåller sig så att 

män skattar för lågt. De starkt kodade orden risktagande och sårbarhet (se Ericsson 2020 i 

tidigare forskning) och de social normer vi har i samhället kring utsatt, förövare och 

skyddsbehov, påverkar säkert. Slutsatsen är tydlig och ligger i linje med att män också är mer 

toleranta för våld generellt och även mellan syskon som presenterats tidigare (Hardy et al. 

2010). Om det innebär att utredning inte öppnas eller insatser inte beviljas går bara teoretiskt 

att resonera kring, men troligt är att dessa skillnader i bedömningar också skulle påverka 

beslut i den professionelles vardag. En djupare analys av hur manliga och kvinnliga 

socialsekreterare bedömer dessa ärenden är något för framtida forskning. 

 

Respondenternas arbetsuppgifter hade troligtvis gett större signifikans i skillnader mellan 

grupper om undersökningsgruppen haft större andel av andra uppgifter än utredning för barn 

och ungdom, eller om antalet respondenter hade varit högre. Men trots att resultaten inte är 

statistiskt säkerställda att det gäller för socialsekreterare i stort, är det stora genomsnittliga 

skillnader i bedömningar för de respondenter som är med i denna studie med olika 

arbetsuppgifter. Men detta behöver undersökas vidare i en studie med fler respondenter. Detta 
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liknar de resultat O’Toole et al. (1993) fann i sin studie som också använde FSE, att det var 

själva arbetsuppgiften, och inte ålder och erfarenhet, som gav skillnad i om man anmälde 

våldet gentemot barnet till sociala myndigheter. De sköterskor som arbetade på barnakuten 

svarade i högre grad att man ville anmäla än i relation till skol/distriktsköterska. Samma 

studie visade att erfarenhet av ärenden hade betydelse, på så vis att man anmälde färre 

misstankar till sociala myndigheter om man under det senaste året haft ärenden med barn som 

misshandlat (jämfört med inga sådana ärenden). 

 

Det finns utifrån resultaten en intressant tendens gällande om respondenten har examen som 

socionom och hur länge de arbetat. Resultaten visar att de med socionomexamen är mindre 

oroliga, skattar mindre behov av insats och risk för alla utom för förövande syskon. Dessa 

samband svaga för alla förutom för utsatt syskon som visar ett lite större samband, dvs. att de 

utan examen är mer bekymrade för det utsatta syskonet är de med socionomexamen. 

Intressant och något förvånande är att alla relationer i dessa variabler är negativa, att man 

skattar lägre om man har examen, ju fler år man arbetat som socionom och utredande 

socialsekreterare. Däremot finns positiva samband (svaga och statistiskt osäkra) gällande 

erfarenhet som utredare för barn och unga. Dessa resultat ska tolkas med stor försiktighet, 

men är ändå värda att notera och undersöka i framtida studier. Det liknar också resultaten hos 

O’Toole et al. (1993) att erfarenhet av barnmisshandelsärenden det senaste året gör att man 

var mindre benägen att anmäla till sociala myndigheter. Frågan är om erfarenheten gör 

bedömaren mer tolerant och därmed leder till lägre skattningar av oro, behov och risk, på 

samma sätt som sjuksköterskorna tenderade att anmäla mindre om de hade erfarenhet. Är det 

så att mötet med utsatta barn och familjer leder till en slags normaliseringsprocess där vi 

vänjer oss, på gott och ont, för utsattheten. På gott, för en del av att utbilda sig är ju att vänja 

sig, och på ont att man tenderar att tolerera mer med mer kunskap och erfarenhet? Personer 

som upplevt våld som barn och unga är mer toleranta i sin bedömning än de utan den 

erfarenheten (Hardy et al. 2010). Är detta kanske också en delförklaring till att män, som på 

gruppnivå har exponerats mer för våld än kvinnor (NCK 2014), skattar signifikant lägre i sina 

bedömningar i denna studie? 

 

4.3.3 Övriga resultatdiskussioner och framtida forskning 

Nedan redovisar jag tendenser som är intressanta även om det inte utifrån resultaten kan sägas 

att skillnaderna inte beror på slumpen.  
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Den tendens som finns (utan signifikanta skillnader) att socionomexamen i 5 av 7 

bedömningsskalor ger en lägre skattning, att ökade antal år som utredande socialsekreterare 

ger lägre skattning på alla 7 skalor, går inte att tolka som ett säkert resultat, men mönstret 

finns och bör undersökas vidare i framtida studier. 

 

Utifrån barnens rätt till en trygg uppväxt (barnkonventionen) och att även andra professionella 

yrkesgrupper grupper har att göra med barn och kan komma att behöva ta ställning till den 

problematik som har undersökts i den här uppsatsen skulle även detta behöva undersökas. 

Dessa grupper kunde vara lärare/pedagoger, elevhälsa, psykologer, etc. skulle då bedöma 

samma vinjetter.  

 

Om bedömningar av vad som är normal eller problematisk sexualitet skiljer sig åt mellan 

allmänhet och professionella eller mellan olika professionella som kommer i kontakt med 

familjer där detta förekommit, kan det medföra förtroendekonflikter och samarbetsproblem. 

Legitimering och förtroende för myndigheters beslut kan komma att påverkas negativt. 

Studier borde därför göras för att se hur acceptansen för sexuella handlingar mellan syskon 

ser ut i samhället i stort, bland allmänhet och olika yrkesgrupper.  

 

Hur socialarbetare i andra verksamheter bedömer samma vinjetter är intressant att studera och 

resultaten i denna studie indikerar att socionomer bedömer dessa ärenden olika beroende på 

arbetsuppgifter vilket skulle kunna ge samarbetssvårigheter. Detta kan även skapa 

missförstånd som är till nackdel för den utsatte och dess familj. 

 

Resultaten i denna studie bidrar med ny kunskap som kan komma till nytta i socialtjänsten 

direkt, de tydligaste blir hur män och kvinnor bedömer insatser för dessa barn men även att 

mammas karaktär och förmåga till samarbete både kan minska oron för barn som har det illa 

men också göra att samhället kanske intervenerar i onödan för någon som har en mamma med 

kärvare personlighet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Rekryteringsbrev socialsekreterare 

 

Bäste förvaltningschef/IFO-chef/enhetschef eller motsvarande 

 

Mitt namn är Marcus Westergren och jag genomför nu en studie om socialsekreterares 

bedömningar i ärenden där det förekommit sexuella handlingar i syskonrelation. Studien 

genomförs som min masteruppsats på Socialhögskolan i Lund.  

Det saknas forskning om hur socialsekreterare beslutar i fall som involverar sexuella 

handlingar i syskonrelationer. Det är svåra beslut med stor emotionell, etisk och kulturell 

laddning. Besluten som ska tas går utanför våra vardagliga föreställningar om vad ett barn är, 

(nyfiken, har goda intentioner etc.), vad en syskonrelation är (syskon har det bättre ihop och 

vill varandra väl), och det finns ett samhälleligt tabu kring att se och prata om sexuella 

handlingar mellan syskon eller sexuella övergrepp begångna av ett barn på ett eller fler av 

sina syskon. Den planerade studien är den första i sitt slag och kombinerar styrkan med 

experimentella och kvalitativa metoder. Med denna studie vill jag undersöka vilka faktorer 

som har betydelse för bedömningar kring fiktiva fall presenterade i vinjettform. 

Min erfarenhet från arbetslivet och kontakter med verksamma inom socialtjänsten, är att dessa 

ärenden skapar en stor osäkerhet och känslomässig belastning. Ibland även en del oreda i 

arbete och personalgrupp. I en tidigare studie (http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8942999) 

undersöker jag och en studiekollega vad som händer i och kring en familj efter ett avslöjande 

av ett sexuellt övergrepp på ett syskon, utifrån familjens perspektiv. Med denna studie går jag 

vidare för att skapa ny kunskap kring detta viktiga område. 

Den studie jag genomför riktar sig till socialsekreterare i Sverige och är en experimentell 

vinjettstudie, vilket innebär att socialsekreterare tar ställning till fiktiva fall i som presenteras i 

en enkät. Varje svarande får 10 mycket korta vinjetter att läsa för att sedan svara på några 

frågor om varje vinjett. Enkäten beräknas ta ca 15 -20 minuter att fylla i. Syftet är att 

undersöka vilka faktorer som spelar in kring de beslut socialarbetare tar i ärenden där det 

förekommer sexuella handlingar mellan syskon. I bearbetningen av enkäterna kommer 

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8942999
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samtliga analyser göras och presenteras på gruppnivå, dvs. att ingen kan härleda svaren till 

enskilda individer eller arbetsgrupper.   

Min förhoppning är att så många som möjligt av socialsekreterarna (dvs. inte bara utredare 

inom barn och familj (på din enhet/i din verksamhet/förvaltning (även personer i chefs- och 

ledande positioner) har möjlighet att delta i den här studien och fylla i denna relativt korta 

enkät. Genom deltagande i studien bidrar ni till kunskap i ett forskningsområde med väldigt 

lite tidigare kunskap. Resultaten från studien och den kunskap som kommer ur densamma 

kommer jag sprida vidare genom artiklar och föreläsningar så att den kan användas i socialt 

arbete framöver.  

I praktiken kommer jag vid intresse av att delta i studien, skicka det antal enkäter som ni 

behöver och sedan ansvarar jag för att hämta upp dessa eller bifoga frankerat svarsbrev som 

ni kan använda till att returnera enkäterna. 

Återkom gärna med frågor som jag kan svara på över mail, Zoom/Skype eller telefon. Jag 

kommer gärna ut till er och presenterar studien mer och kan då även svara på eventuella 

frågor. När uppsatsen är färdig i januari 2021, kommer resultaten också presenteras i artiklar 

och presentationer eller föreläsningar. Jag kommer gärna ut och presenterar resultaten av min 

undersökning för er enhet under våren 2021. 

Datainsamlingen planeras ske med början under de första veckorna i september. 

Med förhoppning om att din enhet/verksamhet önskar delta! 

 

 

Marcus Westergren 

Student på mastersprogrammet, Socialhögskolan, Lunds universitet  

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut 

Kontaktuppgifter: 

 

 

Handledare 

Lisa Wallander  

Docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet 

https://www.soch.lu.se/lisa-wallander 
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Bilaga 2 Rekryteringsbrev studentgruppen 

 

 

Bäste student på mastersprogrammet i socialt arbete! 

Mitt namn är Marcus Westergren och jag genomför nu en studie om 

socialsekreterares/socialarbetares bedömningar i ärenden där det förekommit sexuella 

handlingar i syskonrelation. Studien genomförs som min masteruppsats på Socialhögskolan i 

Lund.  

Det saknas forskning om hur socialsekreterare/socialarbetare beslutar i fall som involverar 

sexuella handlingar i syskonrelationer. Det är svåra beslut med stor emotionell, etisk och 

kulturell laddning. Besluten som ska tas går utanför våra vardagliga föreställningar om vad ett 

barn är, (nyfiken, har goda intentioner etc.), vad en syskonrelation är (syskon har det bättre 

ihop och vill varandra väl), och det finns ett samhälleligt tabu kring att se och prata om 

sexuella handlingar mellan syskon eller sexuella övergrepp begångna av ett barn på ett eller 

fler av sina syskon. Den planerade studien är den första i sitt slag och kombinerar styrkan med 

experimentella och kvalitativa metoder. Med denna studie vill jag undersöka vilka faktorer 

som har betydelse för bedömningar kring fiktiva fall presenterade i vinjettform. 

Min erfarenhet från arbetslivet och kontakter med verksamma inom socialtjänsten, är att dessa 

ärenden skapar en stor osäkerhet och känslomässig belastning. Ibland även en del oreda i 

arbete och personalgrupp. I en tidigare studie (http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8942999) 

undersöker jag och en studiekollega vad som händer i och kring en familj efter ett avslöjande 

av ett sexuellt övergrepp på ett syskon, utifrån familjens perspektiv. Med denna studie går jag 

vidare för att skapa ny kunskap kring detta viktiga område. 

Den studie jag genomför riktar sig till studenter på avancerad nivå i socialt arbete och 

socialsekreterare i Sverige och är en experimentell vinjettstudie, vilket innebär att studenter 

och socialsekreterare tar ställning till fiktiva fall i som presenteras i en enkät. Varje svarande 

får 10 mycket korta vinjetter att läsa för att sedan svara på några frågor om varje vinjett. 

Enkäten beräknas ta ca 15 -20 minuter att fylla i. Syftet är att undersöka vilka faktorer som 

spelar in kring de beslut socialarbetare tar i ärenden där det förekommer sexuella handlingar 

mellan syskon. I bearbetningen av enkäterna kommer samtliga analyser göras och presenteras 

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8942999
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på gruppnivå, dvs. att ingen kan härleda svaren till enskilda individer eller arbetsgrupper. Allt 

deltagande är frivilligt och insamlat datamaterial kommer användas endast i forskningssyfte. 

Min förhoppning är att så många som möjligt av er har möjlighet att delta i den här studien 

och fylla i denna relativt korta enkät. Genom deltagande i studien bidrar ni till kunskap i ett 

forskningsområde med väldigt lite tidigare kunskap. Resultaten från studien och den kunskap 

som kommer ur densamma kommer jag sprida vidare genom artiklar och föreläsningar så att 

den kan användas i socialt arbete framöver.  

Återkom gärna med frågor som jag kan svara på över mail, Zoom/Skype eller telefon.  

Datainsamlingen planeras ske i anslutning till föreläsning. 

Med förhoppning om att du önskar delta! 

 

 

Marcus Westergren 

Student på mastersprogrammet, Socialhögskolan, Lunds universitet  

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut 

Kontaktuppgifter: 

 

 

Handledare 

Lisa Wallander  

Docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet 

https://www.soch.lu.se/lisa-wallander 
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Bilaga 3 Enkäten  

  

Enkät om ärenden där det förekommit sexuella handlingar mellan syskon. 

Det saknas kunskap kring hur socialsekreterare/student i socialt arbete bedömer 

situationer där sexuella handlingar skett mellan syskon. Din medverkan i denna studie 

bidrar till att ge svar på hur socialsekreterare som grupp gör sina professionella 

bedömningar. Socialsekreterares bedömningar är ofta komplexa, ibland byggda på 

motstridiga behov och med otillräcklig fakta, men med stor betydelse för människors 

liv.  

Deltagande i studien är frivilligt. Inbjudan till deltagande har skickats till alla 

kommuner i Skåne och till studenter på masterutbildningen i socialt arbete. 

För att bibehålla din konfidentialitet görs analyserna och redovisning av dina svar på 

gruppnivå. Det innebär att dina unika svar inte kommer redovisas separat eller kunna 

härledas till dig eller din arbetsplats! Inga uppgifter av personlig eller känslig karaktär 

samlas in och lagras. De svar du lämnar kommer endast användas i forskningssyfte. 

Genom att besvara frågorna som följer ger du ditt samtycke att delta i studien. 

Du kommer nu få läsa 10 stycken vinjetter som alla beskriver en anmälan som kommit 

in till socialtjänsten som innehåller uppgifter om en eller flera sexuell handlingar 

gentemot ett syskon. Därefter följer några frågor till varje vinjett och slutligen några 

bakgrundsfrågor som rör frågor kring din professionella roll.  

Informationen i vinjetterna är ganska kortfattad som det ofta kan vara vid en 

orosanmälan. Din uppgift blir att skatta hur du bedömer situationen som presenteras i 

vinjetten. 

Jag ber dig att inte tänka för länge på varje bedömning du gör. Den uppskattade tiden 

på 15 – 20 minuter är satt för att hjälpa dig att ge spontana svar. Det betyder att du inte 

behöver eller bör tänka för länge på dina val utan kryssa för din bedömning relativt 

snabbt.  

 

Återigen tack för din medverkan! 
Kontaktuppgifter:  
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Vinjett 4 

En anmälan innehållande följande information kommer till socialtjänsten från skolan, 

gällande en pojke på 12 år som visat porr för en 3 år yngre syster. Det har enligt uppgift skett 

i samförstånd vid 1 tillfälle. Föräldrarna tycker att det som hänt är ett normalt sexuellt 

upptäckande. Familjen har agerat för att förhindra nya handlingar genom att separera barnen 

eller att de aldrig befinner sig ensamma med varandra. Familjen bor trångt (flera behöver dela 

sovrum). Gällande familjen finns uppgifter om våld mellan vuxna. Pojken har en kognitiv 

funktionsnedsättning. Mamma beskrivs som svår att samarbeta med.   

(826,104) 
När du läst ovanstående vinjett hur orolig är du för (tänk på att det är tre bedömningar 

du gör) 

 

 
Inte 

orolig 

     Väldigt 

orolig 

Pojken □ □ □ □ □ □ □ 

Det yngre 

syskonet 
□ □ □ □ □ □ □ 

Föräldrar □ □ □ □ □ □ □ 
 

Hur bedömer du behoven av professionella insatser för (med insatser menas här alla 

former av insatser oavsett om de kräver beslut utifrån t ex. Sol, LSS eller inte, om de 

utförs av socialtjänsten eller andra professionella) 

 

 
Inget 

behov 

     Omfattande 

behov 

Pojken □ □ □ □ □ □ □ 

Det yngre 

syskonet 
□ □ □ □ □ □ □ 

Föräldrar □ □ □ □ □ □ □ 
 

Hur bedömer du risken för sexuella övergrepp framöver i denna familj? 

 
 Ingen risk       Hög risk 

 □ □ □ □ □ □ □ 

 

Vilka 3 beskrivningar anser du passar bäst in på informationen i ovanstående vinjett. 

Skriv en 1:a för det du tycker stämmer bäst, följt av en 2:a och en 3:a. 
Opassande _____ 

Övergrepp _____ 

Oproblematiskt utforskande av sexualitet _____ 

Utövande av våld _____ 

Bristande vuxennärvaro _____ 

Bristande föräldraförmåga _____ 

Något som ingår i syskonrelationer _____ 

Vanligt men olämpligt utforskande av sexualitet _____ 

Annat:_____________________ _____ 
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Till sist några bakgrundsfrågor:  

 

Hur gammal är du? 

Antal år: ______ 

 

Är du 

Kvinna □ 

Man □ 

Annat □ 

 

Har du en socionomexamen? 

Ja □ årtal för examination:______ 

Nej □ Vilken:__________________ 

 

Erfarenhet från arbete med utredning i socialt arbete: 

Arbetade år som utredande socialsekreterare: _____ 

Arbetade år som utredande socialsekreterare för barn och unga: _____ 

 

Har du tidigare erfarenhet i arbetet av ärenden där det förekommit sexuella handlingar 

mellan syskon?  

0 ärende □ 

1 – 2 ärenden □ 

3 och fler ärenden □ 
 

Använder du något standardiserat utredningsinstrument för denna typ av ärenden?  

Ja □ 
I så fall 

vilket:____________________ 

Nej □  

 

Kryssa för det alternativ som passar bäst med dina huvudsakliga arbetsuppgifter. (välj 

ett alternativ) 

Utredning barn och unga ___ 

Ekonomiskt bistånd ___ 

LSS-handläggare ___ 

Utredning vuxna ___ 

Arbetar på Barnahus, kriscentrum eller liknande ___ 

Enhetschef (eller motsvarande) ___ 

Teamledare/1:e socialsekreterare (eller motsvarande) ___ 

Familjebehandling, familjerådgivning ___ 

Behandling, missbruk ___ 

Student i socialt arbete___ 

Annat:________________ 

 

Stort tack för din medverkan! 
 


