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The aim of this study was to investigate which factors relating to the 1) perpetrator of intimate 

partner violence and 2) the respondents have an impact on social workers’ judgements about 

the severity of intimate partner violence. The study was carried out by a factorial survey 

method - experimental vignettes - in which the respondents were asked to make judgements 

about vignettes – or fictitious cases – describing a report of concern to the social service 

involving intimate partner violence. The judgement involved the degree of severity of the 

situation, based on the information given by the perpetrator of the violence. The dimensions 

for the vignettes were chosen from previous studies about their impact on professional 

judgement or their overall meaning in the area of social work. In total, 49 social workers 

practicing in the area of child welfare made judgments about 481 vignettes. To analyze the 

judgements, multilevel linear regression analyses were carried out using the vignette variables 

and selected respondent variables as predictors. The results showed that significant 

coefficients were found for some of the variables, for example the violent act and the 

socioeconomic status of the perpetrator. Both of these variables affected the judgements made 

in a significant way. Another important result, even though the coefficients weren’t 

significant, was that the respondents’ judgements about severity varied across workplaces. 

The results were interpreted using theories about discretional reasoning.   
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1. Inledande del 

1.1 Inledning  

Våld i nära relation är idag uppmärksammat som ett allvarligt samhällsproblem. År 2019 

polisanmälde 10 500 personer att de blivit utsatta för våld av en person som de befunnit sig i 

en nära relation med och utöver detta är mörkertalet stort (Brå, 2020). I en undersökning som 

gjordes av Brottsförebyggande rådet 2012 angav endast 3,9 % av de utsatta att de anmält 

våldet till polisen (ibid.). En omfattande och detaljerad granskning av problemet har gjorts av 

journalister på Aftonbladet och i reportageserien träder skrämmande siffror fram. Under 

2000-talet har 315 kvinnor dödats av en man som de haft en nära relation med och 254 barn 

har förlorat sin mamma (Aftonbladet, 2021). I reportaget framträder gripande berättelser; de 

från början anonyma offren blir till kvinnor och mammor som mist livet till följd av våld i 

nära relation. Reportageserien visar att i flertalet av de fall där en person dött till följd av 

våldet har kontakt med myndigheter funnits sedan tidigare, och den sätter även ljuset på 

utövarna av våldet. Granskningen av männen som dödar visar även att många av dem hade 

omfattande myndighetskontakter innan mordet begicks. “Vården, socialtjänsten, polisen och 

Kriminalvården kände till deras våldsamhet, svartsjuka och att de inte accepterade att bli 

lämnade”, skriver författarna av reportaget (ibid.). Ändå har våldet inte kunnat förhindras. 

Hur har det kunnat bli så?  

Efter att ha arbetat med frågor som rör våld i nära relation inom socialtjänsten under 10 

års tid har jag funderat över vad det är som påverkar hur medarbetare inom socialtjänsten 

bedömer hur allvarligt våldet är i de ärenden som inkommer. Socialtjänsten har idag ett 

långtgående ansvar för att ge hjälp till våldsutsatta, men lagstiftningen som styr området är en 

ramlagstiftning. Den innehåller med andra ord inte några konkreta direktiv kring hur 

brottsoffer ska klassificeras och hur bedömningarna kring allvarlighetsgraden av våldet ska 

göras. Det specifika innehållet i bedömningarna måste således hanteras hos varje enskild 

socialtjänst. Men vilka faktorer är det då som påverkar bedömningarna mest?  

Ofta är bedömningar av ärenden som rör våld i nära relation komplexa. I många fall har 

våldet skett inom den privata sfären med avsaknad av vittnen. Socialtjänstens ansvar är också 

uppdelat; olika behov ska tillgodoses och bedömningar om vad som är “rätt” behöver göras 

snabbt och utifrån motstridiga och ibland vaga uppgifter. Då socialtjänsten är samhällets 

yttersta skyddsnät finns det också höga krav på att medarbetarna ska göra korrekta 

bedömningar men risken för att det blir fel finns ändå alltid där (Munro, 2020). Att göra 



 

2 
 

bedömningar i dessa situationer kan med andra ord vara komplext. Ambitionen med aktuell 

studie är att den ska ge ökad kunskap om hur ett antal utvalda faktorer påverkar 

socialsekreterares allvarlighetsbedömningar i ärenden som rör våld i nära relation. 

Ambitionen är även att den ökade kunskapen i sin tur kan bidra till att arbetet med våld i nära 

relationer förbättras och blir mer rättssäkert både för vuxna och barn.  

 

1.2 Problemformulering  

Socialstyrelsen menar att socialtjänstens arbete ska vara kunskapsbaserat och rättssäkert och 

att det är två indikatorer på att det arbete som bedrivs är av god kvalitet (Socialstyrelsen, 

2009). Att så inte alltid är fallet framgår dock i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

förstudie om omotiverade skillnader i socialtjänsten (Nilsson & Börjesson, 2016). Förstudien 

syftar till att undersöka huruvida det finns underlag för vidare utredning av omotiverade 

skillnader i hur socialtjänsten gör bedömningar i inkomna ärenden. Fokus ligger på 

bedömningsskillnader baserade på grupptillhörighet (t.ex. etnicitet, kön m.m.) och författarna 

menar att omotiverade skillnader kan bero på vilket kunskapsunderlag socialsekreteraren 

sitter på och hur hen utifrån det bedömer klientens behov. I förstudien nämns att 

socialtjänstens stöd till brottsoffer är svår att kartlägga med hänseende till fråga om 

omotiverade skillnader, mycket på grund av avsaknaden av nationellt samordnad kunskap om 

frågan (ibid.). Det kan alltså antas att mer forskning gällande hur socialsekreterare gör 

bedömningar i frågor som rör våld i nära relation behövs.   

Socialt arbete är enligt Aaron Rosen (1978) unikt som yrkesområde utifrån den bredd 

som yrket besitter; både gällande vilka klientgrupper som yrkesutövarna möter men även 

utifrån den mångfacetterade problematik som klienterna har. Att göra bedömningar inom 

socialt arbete är med andra ord en komplex fråga. Under lång tid har forskningsfokus legat på 

att beskriva hur processen att göra bedömningar går till i syfte att få ökad förståelse för hur 

reflexiva processer och kognitiva processer påverkar bedömningar (Sheppard et. al, 2000). 

Dock har intresset under senare tid ökat gällande att studera "innehållet" i bedömningarna, det 

vill säga vilken inkommande information som påverkar den bedömning som görs (Wallander, 

2012). Ett sätt att studera denna kan vara att fokusera på att studera den information som en 

yrkesutövare har tillgång till när hen ska göra en specifik bedömning (ibid.). Syftet med denna 

typ av studier är enligt Rosen att ge yrkesutövarna att ökad kunskap om hur de hanterar de 

naturligt förekommande fenomen som de möter inom sitt arbete, till exempel en stor diversitet 

bland klienterna (Rosen, 1978).  
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Socialtjänstens arbete med våld i nära relation är ett område där de bedömningar som 

görs kan få stor inverkan på klienternas liv. Socialsekreterare ska i bedömningarna urskilja 

olika individrelaterade bedömningsgrunder samt väga in betydelsen av dem samtidigt som de 

ofta inte har kännedom om alla de faktorer som skulle kunna vara relevanta. 

Socialsekreterarna ska också väga in generell forskningsbaserad kunskap i sina bedömningar 

(jfr Gambrill, 2012) - till exempel hur vanligt det är att förövare återfaller i utövandet av våld 

i nära relation (jfr Babcock, Green & Chet, 2004) - även om den kunskapen sällan ger exakt 

vägledning om vilken bedömning de bör göra i det unika fallet. Att integrera de uppgifter som 

finns i en samlad bedömning kan således vara svårt att identifiera vilka faktorer som påverkar 

bedömningen är inte heller någon enkel uppgift (Gambrill, 2012; Munro, 2019; Rosen, 1978). 

Aktuell studie har som ambition att studera bedömningar i form av bedömningsprinciper och 

att identifiera gemensamma bedömningsprinciper gällande bedömningar av allvarlighet i 

ärenden som rör våld i nära relation.   

En grupp inom socialtjänsten som ofta kommer i kontakt med ärenden som rör våld i 

nära relation är socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. Enligt 

Socialtjänstlagens 14 kap 1§ har verksamheter såsom barnomsorg, sjukvård och 

polismyndigheten anmälningsplikt när det gäller misstankar om att barn far illa (SFS 

2001:453 Socialtjänstlag). I Socialstyrelsen skrift SOSFS 2014:4 framgår det att 

socialnämnden ska inleda en barnavårdsutredning om det kommer till dess kännedom att ett 

barn kan ha bevittnat våld i nära relation (Socialstyrelsen, 2014a). Utredande socialsekreterare 

kommer vanligen i kontakt med samtliga medlemmar i den familj som blir aktuell för 

utredning och berörs utifrån det av den komplexitet som beskrivs i inledningsavsnittet. 

Socialsekreteraren är även ansvarig för att ha ett helhetsgrepp när det gäller frågor som rör 

våld i nära relation och ska utifrån det uppmärksamma både den våldsutsatta, barnet som 

bevittnat våldet men även den som utövat det (Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen menar 

dock att insatser i ärenden där det förekommer våld i nära relation ska utgå från den 

våldsutsattas och barnens behov av trygghet och säkerhet (Socialstyrelsen, 2014a). WHO 

rekommenderar att frågor gällande våldsutsatthet ska ställas i en för klienten trygg miljö med 

syfte att minska risken för att ytterligare våld inträffar (Socialstyrelsen, 2016), vilket gör att 

det kan vara lämpligt att göra inledande bedömningar i ett ärende utifrån den våldsutsattas 

perspektiv. Dock ska, som konstaterats ovan, samtliga medlemmar inom en familj 

uppmärksammas och samtligas åsikter ska tas i beaktande, både den våldsutsattas och 

våldsutövarens.  
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Vad händer då med bedömningen av allvarlighetsgraden av våldet om våldsutövaren blir den 

första som socialtjänsten kommer i kontakt med? Personer som utövar våld i nära relation har 

inte sällan ett intresse av att förminska betydelse av det som hen anklagas för i syfte att 

minska risken för konsekvenser (Harsey & Freyd, 2020). Utifrån det kan det antas att det 

finns ett intresse av att förminska betydelsen av det som hänt även i kontakten med 

socialtjänsten. Är det då informationen om det våld som skett som styr bedömningen eller 

finns det andra faktorer som påverkar? Kan eventuella olikheter i bedömningar förklaras av 

egenskaper kopplade till socialsekreteraren? I dagsläget finns enbart begränsad forskning om 

hur bedömningsprinciper gällande våld i nära relation ser ut för socialtjänstens arbete, men 

aktuell studie har som ambition att bidra till att öka kunskapsläget i frågan. Ökad kunskap om 

vilka faktorer som påverkar socialsekreterarnas bedömningar gällande våld i nära relation 

skulle kunna bidra med att göra arbetet mer rättssäkert, vilket i sin tur kan minska 

omotiverade skillnader samt ge ökad kvalitet i det arbete som utförs hos socialtjänsten.   

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsutredningar bedömer allvarlighetsgraden i orosanmälningar gällande familjer som 

inkommit utifrån våld i nära relation. Studien utgår från att den första kontakten i ärendet är 

med våldsutövaren. Vidare är syftet att undersöka om det finns egenskaper kopplade till 

socialsekreteraren som påverkar hur allvarlig anmälan bedöms vara och vilka egenskaper det 

då rör sig om.  

 

Studiens frågeställningar är följande:  

1. Vilka faktorer i orosanmälan samt i kontakten med våldsutövaren påverkar 

bedömningen om hur allvarligt ärendet är, och hur påverkar de bedömningen? De 

faktorer som undersöks är: Typ av våld, etnicitet, tidigare kännedom hos 

socialtjänsten, våldsutövarens inställning till våldet, socioekonomisk status, socialt 

nätverk samt våldsutövarens upplevda mående.   

2. Påverkar individuella egenskaper hos socialsekreterarna bedömningarna av hur 

allvarligt ärendet är? De egenskaper som undersöks är kön, antal yrkesverksamma 

år som socialsekreterare, erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i nära 

relation samt kommuntillhörighet  
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Studien kommer att utföras med hjälp av experimentella vinjetter. Experimentella vinjetter - 

eller factorial surveys - är en experimentell metod som med hjälp av korta, fiktiva berättelser, 

s.k. vinjetter, mäter vilka faktorer som påverkar människors bedömningar (Rossi & Anderson, 

1982). Metoden är en kombination av en surveystudie och ett faktoriellt experiment och 

vinjetterna skapas utifrån de faktorer som forskaren önskar studera gällande om och hur de 

påverkar bedömningen kring en utvald företeelse. Faktorerna i vinjetten manipuleras 

simultant för att skapa olika varianter av dem (ibid.). Vinjetterna presenteras i enkätform och 

respondenterna ombeds göra olika skattningar utifrån informationen som finns i vinjetten. 

Samtliga vinjetter i aktuell studie är uppbyggda av en orosanmälan gällande våld i nära 

relation samt ett telefonsamtal med våldsutövaren.   

Respondenterna för studien är 49 socialsekreterare från kommuner i södra Sverige som 

arbetar med barnavårdsutredningar. Dessa socialsekreterare är en grupp inom socialtjänsten 

som i hög utsträckning kommer i kontakt med ärenden och bedömningar som rör våld i nära 

relation och som utifrån det valts ut som respondenter för studien. För mer information om 

urval av respondenter, se avsnitt 4.3.  

 

1.4 Centrala begrepp  

Socialsekreterare - I aktuell studie definieras begreppet “socialsekreterare” som en person 

som är anställd som socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige.   

 

Våld i nära relation - I aktuell studie definieras “våld i nära relation” som alla slags 

våldshandlingar (för ytterligare definition av begreppet - se avsnitt 2.1) som sker mellan två 

individer i en parrelation där det finns starka känslomässiga band. Definitionens innefattar 

både heterosexuella och homosexuella parrelationer (NCK, 2021). Studien syfte är dock att 

undersöka våld som förekommer i heterosexuella parrelationer (för motivering till detta, se 

avsnitt 4.4).  

 

Barnavårdsutredning - I aktuell studie definieras “barnavårdsutredning” som en utredning 

enligt 11:1 eller 11:2 § i Socialtjänstlagen som utförs av socialsekreterare i syfte att undersöka 

om ett barn/ungdom och/eller dess familj är i behov av insatser från socialtjänsten (SFS 

Socialtjänstlag 2001:453).   
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2. Bakgrund  

Syftet med avsnittet är att definiera begreppet “våld i nära relation”, att redogöra för hur 

problemet kopplas till socialtjänstens verksamhet samt att beskriva hur tidigare forskning 

gällande bedömningar av våld i nära relation sett ut.   

  

2.1 Definition av begreppet “våld i nära relation”  

Våld i nära relation kan definieras på flera olika sätt. FN menar att våld i nära relation är ett 

könat problem och en av de vedertagna definitionerna av företeelsen är den som FN antog 

under sin konferens “Fourth World Conference on Women”:  

 

[A]ny act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, 

sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, 

coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life 

(FN, 1995).   

 

FN menar att våld i nära relation är ett hinder mot att uppnå jämställdhet, utveckling och fred 

och att våld i nära relation är ett problem som gör att kvinnors mänskliga rättigheter inte kan 

uppnås. Enligt FN är det ett globalt problem som förekommer i alla länder och i alla 

kontexter, dock kan vissa grupper som urinvånare, flyktingar och kvinnor som lever i 

fattigdom vara extra sårbara för att utsättas för våld (FN, 1995).   

Socialstyrelsen (2021) menar att våld i nära relationer är ett samhällsproblem som 

drabbar både kvinnor och män, dock drabbas kvinnor oftare av allvarligt våld, och förövaren 

är oftare en man. Socialstyrelsen definierar våld i nära relation på följande sätt:  

  

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att 

utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt 

och psykiskt våld (Socialstyrelsen, 2021).  

 

Socialstyrelsen menar att våld i nära relation innefattar flera olika våldsformer. Det kan vara 

fysiskt våld - exempelvis att bli slagen eller sparkad, psykiskt våld - exempelvis hot, 

kränkningar eller kontroll, sexuellt våld - exempelvis att tvingas utföra sexuella handlingar 
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mot sin vilja, social utsatthet - exempelvis att inskränkas i sin frihet och hindras från att delta 

i sociala aktiviteter och materiell/ekonomisk utsatthet - exempelvis att få sina tillhörigheter 

förstörda eller att inte få ha tillgång till ekonomiska medel. Socialstyrelsen nämner även 

försummelse som en form av våld, vilket innebär att personer i beroendeställning medvetet 

nekas adekvat vård eller medicin och utifrån det vanvårdas (Socialstyrelsen, 2021). Att 

utsättas för våld i nära relation kan leda till både fysiska skador men även till psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen 2016). Våldet kostar; barn som lever i familjer där det förekommer våld i 

nära relation löper till exempel större risk för att själva utsättas för våld (Jernbro & Jansson, 

2016). Våld i nära relation är även kostsamt för samhället i rent ekonomiska termer utifrån att 

de utsatta inte sällan får förlorad arbetsinkomst och kan vara i behov av sjukpenning eller 

andra socialförsäkringar (Socialstyrelsen, 2018b). Det är med andra ord ett resurskrävande 

problem.  

 

2.2 Våld i nära relation - socialtjänstens ansvar  

Våld i nära relation är idag ansett som ett problem som samhället har ansvar för att motverka, 

dock har det inte alltid varit så. Fram till mitten av 1800-talet var kvinnan via lagstiftningen 

underordnad sin make och ingick två personer i ett äktenskap varade det, med mycket få 

undantag, livet ut. År 1864 kom en ny strafflagstiftning som innebar att en make inte längre 

hade rätt att aga sin hustru, vilket han hade lagstadgad rättighet att göra innan dess (Eriksson, 

2005). Antalet anmälda fall och fällande domar var dock mycket få. Under början på 1900-

talet blev lagarna kring skilsmässa mer liberala men det var fortfarande svårt för en 

våldsutsatt kvinna att skilja sig från sin make då det krävdes vittnesmål om allvarligt våld för 

att skilsmässan skulle godkännas (ibid.).  

Under lång tid fanns det inte någon organiserad hjälp att få för de som utsattes för våld i 

nära relation. Försök att uppmärksamma problemet gjordes men avfärdades ofta med att det 

våld som beskrevs var överdrivet och skulle hanteras privat (Wendt Höjer, 2002). Under 

1960–70-talet började synen på våldet dock ändras i samband med att kvinnorörelsen växte 

fram. Våld i nära relation började uppmärksammas som ett samhälleligt problem och 1971 

öppnade en av de första kvinnojourerna, då i England (Tierney, 1982). Denna följdes snabbt 

av fler jourer och andra hjälpinstanser i flera länder. Utifrån det arbete som bedrevs fick även 

politiska krafter upp ögonen för problemet och arbetet mot våld i nära relation utvecklades på 

tre fronter: via lagstiftningen, via politiska beslut och via forskning. Problemet förvandlades 
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på relativt kort tid från ett privat, skamfyllt problem till något som istället ansågs ligga i 

samhällets intresse att motverka (ibid.).   

Även i Sverige utvecklades arbetet mot våld i nära relation på ett liknande sätt, dock var 

det först 1982 som begreppet “kvinnomisshandel” etablerades som en specifik företeelse 

(Wendt Höjer, 2002).  Med hjälp av brottsstatistik framträdde det att våld i nära relation var 

ett brott där en kvinna oftast utsattes av en man. Arbetet med att förändra åtalsregler 

påbörjades och 1982 beslutades det att våld i nära relation skulle lyda under allmänt åtal. 

Även i Sverige var kvinnorörelsens arbete med frågan avgörande för att utveckla arbetet mot 

våld i nära relation (ibid.). Under 1990-talet började våldet uppmärksammas som en 

jämställdhetsfråga och kopplas till samhällsstrukturer och normer. År 1990 kom en 

jämställdhetspolitisk proposition från regeringen där våld mot kvinnor och arbetet med att 

motverka våldet lyftes fram som en prioriterad fråga (Prop. 1990/90:113). 

Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 och dess arbete mynnade ut i utredningen 

Kvinnofrid, som blev en milstolpe i arbetet (SOU 1995:60). Där gavs omfattande förslag på 

hur olika instanser i samhället borde arbeta med att bekämpa våld i nära relation (ibid.). Efter 

detta har utvecklingen varit fortsatt intensiv och socialtjänsten har successivt fått ett ökat 

ansvar för att ge hjälp åt de som utsätts för våld (Prop. 1997/98:55). År 2001 utökades 

socialtjänstens ansvar för brottsoffer ytterligare genom en ändring i Socialtjänstlagen vilket 

gjorde att socialtjänsten fick ett större ansvar för att ge hjälp och stöd till brottsoffer (Prop. 

2000/01:79; Socialtjänstlagen 2001:453). År 2007 gjordes ytterligare en skärpning av 

lagstiftningen genom att ordet “bör” ändrades till “ska” i relation till socialtjänstens ansvar för 

att ge hjälp och stöd till brottsoffer (Ekström, 2016; Ljungwald & Elias, 2010).   

I ovanstående framgår att ett allt större ansvar över tid lagts på socialtjänsten att hjälpa 

de som utsätts för våld i nära relation. Socialtjänsten har idag ett långtgående ansvar att 

erbjuda hjälp till våldsutsatta och säkerställa att de barn som finns i dessa familjer får adekvat 

stöd (SFS 2001:453; Socialstyrelsen 2014a). Att hantera ärenden som rör våld i nära relation 

är med andra ord en svår men viktig arbetsuppgift för många socialsekreterare.    

  

2.3 Bedömningar rörande våld i nära relation  

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att ge hjälp och stöd åt de invånare som bor i 

Sverige. Det är dock upp till varje enskild kommun att bestämma hur stödet till invånarna ska 

organiseras (Ekström, 2016). Socialtjänsten är skyldig att tillhandahålla hjälp till våldsutsatta 

och att göra adekvata bedömningar är en viktig del i arbetet med att identifiera behov och 
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risker. Den diversitet i organiseringen av arbetet som finns i kommunerna kan dock antas vara 

en av grunderna för de omotiverade skillnader gällande bedömningar som nämns i studiens 

problemformulering (avsnitt 1.2). Att studera hur bedömningar görs blir därför viktigt.   

En del av forskningen gällande allvarlighetsbedömningar av våld i nära relation rör 

existerande riskbedömningsinstrument och hur väl de faller ut. “Violence risk assessment 

measures offer an evidence-informed approach to ascertain the degree of threat an abuser 

poses, transparent and defensible indicators for intervention and treatment decisions[...]” 

skriver Nicholls et al. (2013:76) i sin litteraturöversikt av hur risk bedöms i ärenden som rör 

våld i nära relation. Artikelförfattarna menar att yrkesutövare från olika grupper använder sig 

allt mer av standardiserade riskbedömningsinstrument då det som de kallar för 

“ostrukturerade bedömningar” baseras på yrkesutövarens diskretion, vilket gör att 

bedömningarna kan påverkas av bedömarens förförståelse och fördomar. I artikeln skriver 

författarna att de i sina sökningar inte hittade någon forskning som studerade 

allvarlighetsbedömningar utifrån ostrukturerade metoder (ibid.) vilket tyder på att området 

behöver undersökas närmare. En liknande studie är gjord av Messing & Thaller (2015) som 

även den undersöker hur väl strukturerade bedömningsinstrument faller ut. Artikeln erbjuder 

även en genomgång av riskfaktorer för våld i nära relation i händelse av att strukturerade 

riskbedömningsinstrument ej finns tillgängliga, till exempel socioekonomisk problematik, 

psykisk ohälsa samt missbruk (ibid.)  

Ett sätt att undersöka allvarlighetsbedömningar som gjorts utan hjälp av strukturerade 

metoder är att använda sig av experimentella vinjetter. Vid sökningar gällande experimentella 

vinjettstudier av allvarlighetsgrad av våld i nära relation är dock underlaget skralt. En 

publicerad studie gjord med experimentella vinjetter som rör hur professionella bedömer 

allvarlighetsgraden av våld i nära relation är genomförd av Lisa Wallander och Leili 

Laanemets (2017). Studien undersöker bedömningsprinciper gällande våld i nära relation men 

även motiveringar till bedömningsprinciperna då de experimentella vinjetterna följdes upp 

med intervjuer kring de bedömningar som gjorts (Wallander & Laanemets, 2017). Utifrån att 

artikeln fokuserar på att redovisa metoden används dock en exempelprofil för att redovisa 

resultaten varpå inga slutsatser om gemensamma bedömningsprinciper kan dras (ibid.) 

Ytterligare en studie som undersöker bedömningar i frågan med hjälp av experimentella 

vinjetter är Susan Sorensens (2006) studie av hur invandrare i USA bedöms som offer och 

förövare av våld i nära relation. Studien utfördes som en telefonundersökning där medborgare 

i USA valdes ut slumpmässigt för deltagande. Studiens resultat visade bland annat att de 

bedömningar som gjordes inte var relaterade till etnicitet (ibid.)   
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3. Teoretisk ansats och tidigare forskning  

3.1 Bedömningar inom socialt arbete  

Ambitionen att strukturera bedömningssituationer inom socialt arbete kan spåras långt 

tillbaka. År 1917 kom Mary Richmonds bok Social Diagnosis där hon förespråkade att 

bedömningar inom det sociala arbetet skulle ske likt läkares arbete med sjuka. Socialarbetaren 

skulle metodiskt ställa en social diagnos på klienterna för att på så sätt hitta bästa sätt att 

hjälpa dem (Richmond, 1917/1965). Richmonds metod må kännas daterad idag, men 

socialsekreterare gör fortsatt en mängd bedömningar i sitt dagliga arbete. Vissa av dem 

handlar om mindre allvarliga företeelser medan andra rör stora och ibland livsavgörande 

situationer. Ibland är bedömningarna formaliserade och görs strukturerat i form av 

förhandlingar i till exempel förvaltningsrätten. Andra bedömningar sker individuellt eller 

genom informella diskussioner kollegor emellan. Bedömningar handlar ofta om att avgöra 

risker i ett ärende, om att identifiera behov hos klienterna eller om vilka åtgärder som bör 

sättas in i ett specifikt ärende (Taylor, 2006; 2017).   

  

3.1.1 Gräsrotsbyråkrater  

På 1980-talet introducerade Michael Lipsky teorin om gräsrotsbyråkrater i ett försök att 

beskriva det specifika arbete som utförs av de offentliganställda som befinner sig i 

skärningspunkten mellan individers behov och politiska beslut (Lipsky, 2010). Teorier om 

“gräsrotsbyråkrati” har dock funnits inom det sociala arbetet under lång tid, dock har det ofta 

beskrivits med andra termer som “public encounters” (Hupe, Hill & Buffat, 2016:3). Till 

kategorin gräsrotsbyråkrater räknas alla yrkesgrupper som har direktkontakt med medborgare 

och inom ramen för sitt yrkesutövande har ett relativt stort handlingsutrymme kring hur de 

kan agera. Exempel på yrken är poliser, lärare, sjukvårdare och socialarbetare (ibid.). 

Gräsrotsbyråkratens speciella position kommer av att hen förväntas tillgodose både individers 

behov och politiska beslut samtidigt och att vara den person som knyter dem samman. Detta 

kan leda till slitningar då förväntningarna på gräsrotsbyråkraten är höga - hen ska hjälpa 

individen på bästa sätt samtidigt som hen ska vara effektiv och möta politiska krav (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008.). Gräsrotsbyråkraten måste alltså hantera “det dilemma som 

finns inbyggt i att både vara medmänniska och att vara organisationsrepresentant” (ibid:23).   
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3.1.2 Människobehandlande organisationer  

Gräsrotsbyråkrati kan kopplas till det som kallas för “människobehandlande organisationer” 

(Hasenfeldt, 2010; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Andra etablerade begrepp för att 

beskriva denna typ av organisationer är “mjuka organisationer”, eller “komplexa 

organisationer” (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008.). Det råmaterial som medarbetarna 

inom dem arbetar med är människor och det arbete som utförs inom ramen för dem klassas 

som moraliskt arbete. Socialarbetaren ska ta hänsyn till individuella aspekter samtidigt som 

hen behöver klassificera de klienter hen möter i grupper för att ha en möjlighet att genomföra 

sitt arbete. Till hjälp med klassificeringen har socialarbetaren ofta olika verktyg; riktlinjer, 

bedömningsinstrument eller dylikt samtidigt som det även i den processen finns utrymme för 

variation i bedömningen; är det missbruket eller är det våldet som är det huvudsakliga 

problemet (Hasenfeldt, 2010, Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008)?  

  

3.1.3 Diskretion inom socialt arbete  

 “Street-level bureaucrats make policy in two related respects”, skriver Lipsky och menar att 

det som är specifikt för just gräsrotsbyråkrater som arbetar inom människobehandlande 

organisationer är det som han kallar för “discretion” (Lipsky, 2010:13) - vilket kan översättas 

till handlingsutrymme, eller diskretion. Professor Thomas Brante beskriver diskretion på 

följande sätt:  

 

 Den som äger diskretion kan inom vissa ramar handla efter eget skön, efter eget 

gottfinnande. I begreppet diskretion ligger alltså även den godkända makten 

(auktoriteten) att självständigt bedöma och ibland även bestämma vad som ska ske 

med någon annan i ett visst avseende (Brante, 2014:20).  

 

Diskretion anses ofta vara själva kärnan i det sociala arbetet, och den gör att medarbetare 

inom människobehandlande organisationer har visst mandat att göra individuella 

bedömningar gällande de individer de möter (Molander, 2016). En arbetsplats samlade 

handlingar baserade på den diskretionära bedömningsprocessen adderas sedan samman till det 

som Lipsky kallar för “agency behavior” (Lipsky, 2010:13). Besluten som fattas kan röra 

huruvida en utredning gällande ett barn ska inledas samt vilka insatser som ska/inte ska 

beviljas i enskilda ärenden. Besluten fattas dock inte helt fristående utan regleras bland annat 

av lagar och riktlinjer som finns inom och utom organisationen (ibid).   
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Diskretion är en företeelse som måste förstås och relateras till den kontext som den 

utförs i. Som begrepp fungerar det dåligt att använda för att beskriva handlingsutrymme i 

vardagliga sammanhang; diskretion existerar som företeelse enbart under vissa 

omständigheter: “[d]iscretion, like the hole in a doughnut, does not exist except as an area left 

open by a surrounding belt of restriction.” (Dworkin, 1977:31). Utrymmet att fatta beslut kan 

alltså liknas vid ett hål i en munk, där hålet är utrymmet för beslutsfattandet och själva 

munken är gränserna för utrymmet. Precis som i en munk kan hålet för diskretion också vara 

större eller mindre (ibid.). Utrymmet för beslutsfattandet är diskretionens strukturella 

förutsättningar, dock säger de strukturella förutsättningarna inte speciellt mycket om vad det i 

praktiken innebär att utöva diskretion (Wallander & Molander, 2014).   

Anders Molander (2011) diskuterar diskretion för just socialarbetare i en artikel från 

2011 och menar att det finns två olika sätt att förstå diskretion - antingen ur ett strukturellt 

perspektiv eller ur ett epistemiskt perspektiv. Diskretion som en strukturell kategori handlar 

om att den professionella har mandat att fatta beslut utifrån en ram som givits av en auktoritet. 

Att fatta beslut i denna kontext är förknippat med förtroende och socialarbetaren kan ställas 

till svars för beslut som blir felaktiga. Diskretion som epistemisk kategori handlar om hur 

personer resonerar kring enskilda fall där osäkerhet råder. Det är i sin tur relaterat till normer 

och föreställningar om hur vi bör handla i utvalda situationer (ibid). Diskretion handlar alltså 

både om det reella utrymmet att fatta beslut som socialarbetaren har, men även om de 

resonemang som hen för kring dessa beslut - diskretionärt resonemang. De hänger till stor del 

samman och kan kopplas till hur stort förtroende den enskilde socialarbetaren får att utföra 

arbetet (Dworkin, 1977; Wallander & Molander, 2014). Diskretionärt resonemang kan byggas 

på olika grunder. Dels på tvingande grunder (vad säger t.ex. etiska direktiv och lagstiftning), 

dels på vetenskap men även på tankar kring vilka konsekvenser en handling kan få och andra, 

outtalade normer (Wallander & Molander, 2014). Socialarbetare behöver ofta kombinera de 

olika grunderna i sina resonemang. Eftersom framförallt de sistnämnda kan skilja sig åt från 

individ till individ och organisation till organisation, skapas ett utrymme för olikhet i de 

bedömningar som görs även om de sker inom liknande kontexter (ibid.).   

Varför behövs då diskretion inom socialt arbete? Lipsky (2010) menar att en anledning 

är det epistemiska perspektivet som Molander (2011) kopplar till individualiseringsprincipen. 

Ärenden som inkommer till socialtjänsten är helt enkelt för komplicerade för att kunna 

bedömas enbart utifrån strikt standardiserade modeller. Den mänskliga dimensionen gör att 

bedömningar och beslut inte helt och hållet kan reduceras till manualbeskrivningar (ibid.). 

Lipsky lyfter även det faktum att diskretion skapar hopp hos klienterna och en känsla av att de 
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kommer bli sedda utifrån just sin speciella situation, vilket i grunden är en viktig del för att 

upprätthålla socialtjänstens legitimitet (Lipsky, 2010).   

Om utrymmet för det diskretionära utövandet blir för stort, eller om utövarna tar sig för 

stora friheter, kan diskretion kritiseras med motiveringen att det kan underminera den 

demokratiska processen. Ett alltför stort diskretionärt utrymme kan urholka lagstiftningen och 

skapa ett ojämlikt bemötande av de som kommer i kontakt med socialtjänsten (Wallander & 

Molander, 2014). En vanlig strategi för att hantera det diskretionära utrymmet är försöka 

sortera in klienterna i statiska mallar så att de passar in i organisationen och dess mål (Lipsky, 

2010). Ett sätt att göra det sistnämnda på är att sortera klienter i förutbestämda kategorier, 

vilket kan leda till att klienterna förminskas och stigmatiseras (Ekström, 2016).   

 

3.1.4 Bedömningsprocesser  

Bedömningar och beslutfattande för socialarbetare handlar ofta om risktagande och osäkerhet, 

på flera olika plan (Stokes & Schmidt, 2012; Taylor 2006; 2017). Riskfaktorn gällande 

bedömningar vid socialt arbete handlar dels om att socialarbetaren ska bedöma risken i själva 

ärendet, till exempel risken för att ett barn kommer utsättas för omsorgssvikt av sina 

vårdnadshavare. Den handlar även om att socialarbetaren tar en risk med att göra själva 

bedömningen; i det fallet ligger risken i att socialarbetaren ska göra en felaktig bedömning 

och utifrån det råka illa ut (ibid.). Medarbetare inom socialtjänsten bär ett stort ansvar för 

säkerheten för utsatta barn och sårbara vuxna och måste ofta göra bedömningar under 

tidspress och utifrån bristfällig information. Om bedömningarna blir felaktiga kan människors 

liv och därmed även socialsekreterarens arbete påverkas i negativ riktning (Budd, 2005; 

Stokes & Schmidt, 2012; Taylor, 2017). Det “råmaterial” socialsekreterarna arbetar med (jfr 

Hasenfeld 2010) är människor, och människor är komplexa och passar sällan in i 

förutbestämda mallar. Denna osäkerhet kan i sin tur leda till dilemman när det är många 

behov som ska tillgodoses och olika förväntningar som ska uppfyllas vilket ökar svårigheten 

med att göra bedömningar inom det sociala arbetet (Ponnert, 2013). Ibland kan det upplevas 

som omöjligt för socialarbetaren att göra “rätt” bedömning; oavsett hur utfallet blir är det 

någon som blir missnöjd och tycker bedömningen är felaktig (ibid.)  

Bedömningar inom socialtjänsten handlar ofta om att kombinera kunskap från flera 

olika källor (t.ex. lagtexter, riktlinjer, teoretisk kunskap m.m.) med kunskap om klientens 

individuella situation, och socialsekreterare lär sig ofta hantera bedömningssituationer genom 

“repetition med variation” (Stokes & Schmidt, 2012:84). Att göra bedömningar handlar dock 
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inte enbart om att socialsekreteraren tekniskt kombinerar klientuppgifter med teoretisk 

kunskap utan är en del av en större process där socialsekreteraren med hjälp av sin erfarenhet 

tolkar situationen (ibid.). Bedömningar kan göras antingen genom en analytisk process eller 

en intuitiv process; genom de tankeprocesser som av Daniel Kahneman (2011) benämns som 

“System 1” och “System 2”. System 1 hanterar de snabba, automatiska tankeprocesserna 

(intuitivt tänkande) och System 2 är det som styr det mer långsamma, analytiska tänkandet. 

När System 1 används (t.ex. att förstå enkelt tal, att utföra uppgifter som blivit rutiniserade 

m.m.) sker det ofta automatiskt och utan att vi reflekterar över att det används. När System 2 

används (t.ex. att räkna ut komplicerade mattetal eller göra analyser av olika slag) görs det på 

ett mer medvetet sätt. System 1 är kapabelt att utföra komplexa tankemönster, men behöver 

“hjälp” av System 2 för att kunna göra en stegvis uppbyggd analys (ibid.). Den analytiska 

bedömningsprocessen beskrivs som en “steg-för-steg”-process där medvetet resonemang 

ligger till grund för bedömningen. En vanlig uppfattning är att bedömningsprocessen sker 

genom en växelverkan mellan den intuitiva processen och den analytiska processen och att 

människan ständigt rör sig inom ett kontinuum mellan dessa två (Dhami & Mumpower, 2018; 

Kahneman, 2011; Munro, 1999).   

Gällande bedömningsprocesser i människovårdande yrken har det debatterats vilken 

process som är mest lämplig för att göra korrekta bedömningar. Den intuitiva processen har 

både styrkor och svagheter. En framträdande styrka är att intuitiva bedömningsprocesser går 

fort, vilket kan vara till fördel när mycket information kommer in på kort tid och bedömningar 

behöver göras snabbt (Munro, 2020). Den intuitiva processen kan även kopplas till det som 

kallas för “tyst kunskap” (jfr Eraut 2000) vilket Munro (2020) menar är en viktig beståndsdel 

i socialt arbete. Nackdelarna med intuitiva processer är att de ofta sker genom att användaren 

tar tankemässiga “genvägar” som bygger på uppskattningar, generaliseringar och andra 

företeelser som snabbar på bedömningsprocessen. Dessa genvägar kan leda rätt, men de kan 

också göra att bedömningen blir snedvriden och därmed rättsosäker (ibid.).   

Även den analytiska bedömningsprocessen har styrkor och svagheter. Styrkorna ligger i 

att det är en strukturerad process som främjar logik, struktur och möjligheten att kontrollerat 

utföra en “steg för steg”-process. Nackdelarna är att det är en mer tidsödande process (Munro, 

2020). Den analytiska processen inom socialt arbete inkluderar delvis olika typer av 

standardiserade bedömningsinstrument (Munro, 1999; 2019; 2020). En kritik som kan riktas 

mot standardiserade bedömningsinstrument är att de innebär en ökad kontroll av 

socialarbetares arbete och därmed potentiellt (men inte nödvändigtvis) ett minskat utrymme 

för diskretion och individuella bedömningar (Ponnert & Svensson, 2016).   
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Den första bedömningen som görs i ett ärende kan ha stor påverkan på ärendets fortsatta 

handläggning (Gambrill, 2012; Munro, 2020). Studier har visat att det inte är ovanligt att 

initiala bedömningar kvarstår trots att det framkommit uppgifter som tyder på att de bör 

revideras (ibid.). Socialarbetaren skapar ofta en hypotes i början av kontakten och den 

kvarstår ofta oavsett vilket övrigt material som kommer in. Bedömningar gällande risk för 

missförhållanden behöver ofta göras snabbt och risken för att den information som de grundas 

på är just vinklad eller bristfällig är stor (Munro 2020; Ponnert, 2013; Stokes & Schmidt, 

2012; Sundell et. al. 2008). Vid dessa tillfällen finns det dock risk för att de snedvridningar 

som beskrivs ovan sker utifrån att bedömaren tagit en kognitiv genväg (Munro, 2020).  

   

3.1.5 Faktorer som påverkar bedömningar  

Bedömningar inom socialt arbete tar oftast plats inom en organisation och är formaliserade i 

olika grader (Taylor, 2017). Bedömningar som görs inom socialtjänsten påverkas alltså även 

av organisatoriska förutsättningar, vilket kan säga vara “degen” som symboliserar gränsen för 

det strukturella utrymmet för diskretion som finns runt “hålet i munken” (Dworkin, 1977). 

Exempel på strukturella faktorer som kan påverka är medarbetarnas arbetsbelastning, 

riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen samt outtalade förhållningssätt och arbetsplatskultur 

kring hur ärenden ska bedömas (Gegner, 2010). Även faktorer som rör organisationens 

utformning kan påverka. Vissa arbetsplatser har specialistenheter som arbetar med specifika 

målgrupper medan andra ställen har arbetsgrupper där “alla gör allt”. Hur en socialtjänst är 

organiserad och graden av specialisering inom olika enheter kan ofta kopplas till 

arbetsplatsens storlek (ibid.).  

 Vid studiet av vilka faktorer som påverkar bedömningar kan en särskiljning mellan 

själva bedömningsprocessen och “innehållet” i en specifik bedömning göras (Wallander, 

2012). Exempel på hur det kan ta sig uttryck inom forskningen är att forskaren antingen 

studerar hur en bedömning blir till (själva processen) eller hur olika faktorer relaterade till 

klienterna (t.ex. viss information om/från klienten) och de professionella påverkar den 

bedömning som görs. När professionella bedömningar görs i praktiken integreras formen och 

innehållet (ibid).  
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3.1.6 Teorin relaterad till studien  

Experimentella vinjetter, vilka är metoden för denna studie, används inom ramen för 

“beskrivande studier”, där målet är att studera hur yrkesverksamma gör bedömningar utifrån 

scenarion som liknar den verkliga praktiken (Taylor 2006). I studien som görs är 

respondenterna gräsrotsbyråkraterna som arbetar i en människobehandlande organisation, och 

som har befogenhet att göra diskretionära bedömningar om hur allvarligt våld i nära relation 

är, samt att utifrån det rekommendera insatser. Men vilka faktorer är det då som kan tänkas 

påverka bedömningen av allvarlighetsgraden för ärenden där det inträffat våld i nära relation? 

I kommande avsnitt följer en redogörelse för tidigare forskning kopplat till de faktorer som 

valts för vinjetterna i aktuell studie.   

  

3.2 Tidigare forskning  

I avsnittet ligger fokus på att redovisa de valda vinjettfaktorernas betydelse för bedömningar 

inom socialt arbete. Fokus ligger främst på att redovisa forskning om hur allvarlighetsgraden 

av bedömningar i socialt arbete påverkats av de faktorer som valts ut för de experimentella 

vinjetterna. Om sådan forskning saknas ligger fokus istället på att redovisa forskning om hur 

faktorerna påverkar socialt arbete i stort, och därefter att redovisa forskning kring den utvalda 

faktorn i sig. Även om den sistnämnda forskningsinriktningen inte direkt kan kopplas till 

bedömningar inom socialt arbete kan kunskap om att förövare av våld i nära relation ofta 

återfaller i brott kopplas till det som kallas för generell kunskap (mer om generell kunskap i 

problemformuleringen- se avsnitt 1.2) vilket i sin tur kan påverka hur bedömningar görs. I 

redovisningen integreras forskning från olika länder. Syftet med redovisningen av den tidigare 

forskningen är att skapa en förståelse för vilka faktorer som kan påverka de bedömningar som 

socialsekreterare gör när de ska fatta beslut i ärenden. I slutet av avsnittet ställs hypoteser för 

studien upp utifrån den forskning som redovisats.  

 

De faktorer som undersöks i vinjetterna är följande:  

1. Typ av våld   

2. Etnicitet   

3. Tidigare kännedom hos socialtjänsten   

4. Inställning till våldet   

5. Socioekonomisk status   

6. Socialt nätverk   

7. Våldsutövarens upplevda mående   

8. Respondentvariabler   
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3.2.1 Typ av våld  

Våld i nära relation kan ta sig olika uttryck och former (för redovisning av olika våldsformer, 

se avsnitt 2.1). Hammock et. al (2015) beskriver att forskningsfokus gällande våld i nära 

relation främst legat på fysiskt våld och menar att det kan bero på att fysiskt våld generellt 

uppfattas som allvarligare och mer skadligt än psykiskt våld. Det finns dock forskning som 

visar att psykiskt våld är vanligt förekommande och att skadeverkningarna av det kan vara 

omfattande. Hammock et. al (2015) menar dock att betraktare av våld i nära relation ofta 

uppfattar fysiskt våld som allvarligare än psykiskt våld, oftast p.g.a. att det fysiska våldet ger 

synliga skador (blåmärken, sår, ärr m.m.). En studie av Steve Stewart-Williams (2002) 

kommer till samma slutsats och visar att respondenterna i studien bedömde våldshändelser där 

en person knuffade till en annan som mer aggressiva och mindre acceptabla än en händelse 

där en person skrek på en annan person (Stewart-Williams, 2002).   

  

3.2.2 Etnicitet  

Charlotte Williams och Haluk Soydan (2005) menar i en artikel att socialarbetare bör 

identifiera och uppmärksamma etnicitet i syfte att ge människor från en annan kulturell 

bakgrund ett bättre bemötande. Skillnaden mellan att låta uppmärksamheten ligga till grund 

för en mer rättssäker bedömning eller att använda etnicitet som en oreflekterad förklaring till 

missförhållanden inom en familj kan dock vara en svår balansgång (ibid).  

Socialt arbete och etnicitet är sammankopplat, trots att socialarbetare i Sverige ofta 

hävdar att de inte ser eller bryr sig om kulturella skillnader. Barzoo Eliassi (2015) har i sin 

studie intervjuat 20 socialsekreterare i tre olika svenska kommuner om hur de arbetar med 

sociala problem i relation till invandrade klienter. Han menar att svenska socialarbetare inte 

bara bryr sig om kulturella skillnader, de använder dem dessutom när de bedömer behov och 

utformar interventioner trots att de själva menar att så inte är fallet. Enligt studien var det inte 

ovanligt att det gjordes en diskursuppdelning i “vi” och “dem” där “vi-gruppen” blev den som 

är normen. I de intervjuer som Eliassi gjorde framkom det att socialarbetare satte klienter från 

en annan etnisk bakgrund i en kontext av “otherness” trots en ambition att inte se etnicitet 

som en avgörande faktor, och att de utifrån det fick ett annat bemötande än etniskt svenska 

klienter (ibid.). Liknande resultat kommer Keith Pringle (2010) fram till i en artikel där 

socialarbetare intervjuas kring etnicitet och socialt arbete. Pringle menar att det till exempel 

hände att socialarbetare menade att muslimska föräldrar i högre utsträckning utsatte sina barn 

för våld, trots att det inte finns någon forskning som tyder på att så är fallet (ibid.). 
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3.2.3 Tidigare kännedom hos socialtjänsten  

Harald Gegners (2009) studie om förhandsbedömningar inom socialtjänsten har visat att en 

faktor som påverkar hur allvarligt ett ärende bedöms vara är huruvida det finns en tidigare 

kännedom om familjen från socialtjänstens sida. Att det finns en tidigare kännedom om en 

familj kan dock både leda till att ett ärende bedöms som allvarligt (att familjen återkommer 

till socialtjänsten indikerar att det finns problem som behöver utredas) men även till att 

ärendet bedöms som mindre allvarligt (att det finns kunskap om familjen sedan tidigare som 

inte ingår i aktuell orosanmälan gör att ärendet bedöms som mindre allvarligt) (ibid.). Att 

tidigare kännedom om familjen är viktigt när ett ärende ska bedömas indikeras även av att den 

kunskapen är något som ska vägas in i förhandsbedömningen enligt BBIC:s modell (BBIC är 

idag ett etablerat verktyg för att utreda barn och ungdomar, samtliga kommuner i Sverige har 

BBIC-licens) (Gegner, 2009; Socialstyrelsen, 2018a; Socialstyrelsen 2021-02-23).   

  

3.2.4 Inställning till våldet  

Det är inte ovanligt att förövare av våld i nära relation använder sig av olika sätt att förminska 

och bortförklara sin våldsanvändning. Whiting, Parker och Houghtaling (2014) beskriver det 

som de kallar för “cognitive distortions” och menar att det är något som utmärker förövare av 

våld i nära relation (Whiting, Parker & Houghtaling, 2014:278). Genom att använda kognitiva 

förvrängningar försöker förövaren förminska betydelsen av våldet genom att till exempel 

förneka att det inträffat, lägga skulden på offret för våldet, rättfärdiga våldet eller förminska 

betydelsen av det som hänt (Eckhardt & Dye, 2000; Whiting, Parker & Houghtaling, 2014). 

Återfall i våldsamt beteende är vanligt och behandlingar som syftar till att motverka att 

ytterligare våld sker har ofta obefintlig effekt (Babcock, Green & Chet, 2004). Att förövaren 

tar ansvar för det våld som utövats utan att använda bortförklaringar eller kognitiva 

förvrängningar är en viktig faktor för att framgångsrikt kunna förändra ett våldsamt beteende 

(Whiting, Parker & Houghtaling, 2014). Huruvida förövaren/familjen verkar motiverade att ta 

emot hjälp utifrån sin situation eller om de motsätter sig kontakt med socialtjänsten är även 

det en faktor som påverkar bedömningen av allvarlighetsgraden i ett ärende (Gegner, 2009). 

Föräldrar som inte visar någon insikt i sin problematik och därmed inte heller någon vilja till 

förändring ökar risken för att ett ärende ska bedömas som allvarligt (Sundell et. al., 2008).  
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3.2.5 Socioekonomisk status 

Guy Enosh och Tali Bayer-Topilsky gjorde 2015 en vinjettstudie där socialsekreterare 

ombads göra en riskbedömning och bedöma huruvida de rekommenderade en placering 

utanför hemmet i fiktiva barnavårdsärenden. Deras studie visade att respondenterna var 

benägna att bedöma risken som högre för barn som kom från socioekonomiskt utsatta familjer 

och de var även benägna att i större utsträckning rekommendera placering utanför hemmet för 

dessa barn (ibid.). I en liknande studie undersöks om den högre förekomsten av barn från 

socioekonomiskt utsatta familjer beror på att de faktiskt har en högre risk för att utsättas för 

omsorgssvikt eller om förekomsten beror på bias hos socialarbetare (Johnson-Reid, Drake & 

Kohl, 2009). I studien har författarna tagit del av data från social barnavård, inkomstuppgifter 

från hushåll, uppgifter från bland annat psykiatrin och demografiska data för att kartlägga 

huruvida det fanns en koppling mellan låg socioekonomisk status och ökad risk för 

omsorgssvikt. I artikeln drar de slutsatsen att den högre förekomsten av barn från 

socioekonomiskt utsatta familjer beror på att de faktiskt har högre risk för att utsättas för 

omsorgssvikt snarare än bias i bedömningarna hos socialsekreterarna (ibid.). Samma slutsats 

kommer Drake och Zuravin (1998) fram till. Forskarna menar i den att det finns en högre risk 

för barn från socioekonomiskt utsatta familjer att utsättas för omsorgssvikt och finner i sin 

studie inte några bevis för att denna koppling beror på förutfattade meningar hos 

socialarbetare (ibid.).  

  

3.2.6 Socialt nätverk  

Våld i nära relation beskrivs ofta som ett brott som göms undan från omvärlden, både av de 

utsatta och de som utövar våldet (Hydén, 2015). Ansträngningar görs ofta att hålla framförallt 

myndigheter såsom polis och socialtjänst utanför, vilket ökar risken för att den som utsätts för 

våldet blir isolerad. Studier har dock visat att våldsutsatta ofta berättar för vänner och 

släktingar om att de utsätts för våld och att det sociala nätverket kan bidra med att 

uppmärksamma våldet och göra ansträngningar för att stoppa det (ibid.). Ett starkt socialt 

nätverk kan således säga vara en skyddsfaktor mot att våld i nära relation fortgår. Ett 

obefintligt eller begränsat nätverk betyder ökad risk och minskat handlingsutrymme för de 

individer som utsätts för våld eller bevittnar våld i hemmet. I de familjer som har ett större 

nätverk med trygga personer runt omkring sig finns det större möjlighet för 

familjemedlemmarna att söka hjälp och ta sig bort från våldssituationen (Överlien, 2012).   
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I en studie av implementeringen av BBIC framgår att ett svagt familjenätverk varit en 

framträdande källa till oro för en familj och även en misstänkt källa till problem (Enell, 2009). 

I samma studie beskrivs ett starkt nätverk som en skyddsfaktor och ett svagt nätverk som en 

riskfaktor för en familj (ibid.)   

 

3.2.7 Våldsutövarens upplevda mående  

I Francesca Östbergs doktorsavhandling från 2010 framgår att föräldrars psykiska 

problematik var ett av de starkast bidragande skälen till att socialsekreterare valde att inleda 

en utredning utifrån inkommen orosanmälan (Östberg, 2010). En förälders psykiska mående 

kan alltså antas ha betydelse för hur socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar 

bedömer allvarlighetsgraden i till exempel en orosanmälan. Forskning kring hur föräldrars 

mående påverkar barn har främst utgått ifrån relationen mellan mamman och barnet. Barn kan 

påverkas negativt av föräldrars psykiska ohälsa; dock finns det inget absolut samband mellan 

en förälders psykiska ohälsa och risker för barnet (Smith, 2004). Störst risk för att ett barn ska 

påverkas negativt är om förälderns mående tar sig uttryck i aggressiva eller skrämmande 

handlingar riktade direkt mot barnet eller om ohälsan är så omfattande att barnet utsätts för 

allvarlig omsorgssvikt på grund av den (ibid.). Det finns dock studier som visar på samband 

mellan depression hos pappan och psykopatologi hos barn (Kane & Garber, 2004). Det kan 

dock vara svårt att uttala sig om det finns en direkt kausalitet mellan eventuell psykisk ohälsa 

hos pappan och svårigheter hos barnen, till stor del beroende på att det kan finnas andra 

faktorer som även de påverkar barnen (t.ex. socioekonomiska svårigheter eller andra, okända 

faktorer) (ibid.).   

  

3.2.8 Respondentvariabler  

De respondentvariabler som valdes ut för studien rör respondenternas ålder, könstillhörighet 

samt olika mått på erfarenhet, dels antal år som arbetande socialsekreterare, men även 

erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i nära relation. Även kommuntillhörighet 

valdes ut som respondentegenskap när analysen gjordes. För mer information om 

respondentvariablerna, se bilaga 3.   

Gällande kön som respondentvariabel har forskning visat att män kan ha en högre 

toleransnivå för våld. Män har till exempel en högre acceptans för hämnd som redskap för en 

våldsam händelse (Feld  & Felson, 2008) och män har en högre acceptansnivå för 

våldshändelser mellan syskon (Hardy et. al, 2010). Att män kan ha en högre tolerans för 
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allvarlighetsgraden av våld kan kopplas till normer som säger att män förväntas kunna hantera 

våld i högre utsträckning än kvinnor (Dagirmanjian et. al, 2017). Det finns även forskning 

som visar att män i allmänhet är mer exponerade för våld under sitt livsspann (ibid.) och att 

toleransen för våld kan utifrån det antas öka.   

Respondentvariablerna mättes genom olika frågor som rörde respondentens kön, ålder, 

antal arbetade år som socialsekreterare samt hur stor del av ens ärendemängd i procent som 

rörde våld i nära relation. Yrkeserfarenhet kan mätas kvantitativt, till exempel genom antal år 

en person arbetat på en viss arbetsplats eller inom en viss position, men även via mer 

kvalitativa variabler såsom möjlighet till fortbildning samt hur stor erfarenhet den 

yrkesverksamma har av en viss typ av ärenden (Tesluk & Jacobs, 1998). För aktuell studie 

kan det således sägas att yrkeserfarenhet mäts både kvantitativt (antal arbetare år) samt 

kvalitativt (respondenternas erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i nära relation). 

Påverkar då yrkeserfarenhet vilka bedömningar görs? En israelisk studie visar att 

socialarbetare med längre erfarenhet tenderade att i större utsträckning inte gå vidare med 

placeringar av barn utanför hemmet gentemot vad kollegor med kortare erfarenhet gjorde 

(Davidson-Arad et. al., 2003). Lina Ponnert (2007) hävdar i sin avhandling att det behövs 

yrkeserfarenhet för att socialsekreterare i högre utsträckning ska kunna förutsäga 

konsekvensen av en bedömning. Det kan även antas att en längre tid i yrket kan ge upphov till 

en högre grad av tyst kunskap (jfr Eraut, 2000) vilket kan vara en faktor som påverkar vilka 

bedömningar som görs.  

Gällande kommuntillhörighet för respondenterna beskriver Nilsson och Börjesson 

(2016) att en omotiverad skillnad i socialtjänsten är en skillnad som inte kan härledas till 

klientens förutsättningar eller preferenser samt till evidensbaserad kunskap. Omotiverade 

skillnader mellan olika socialtjänster i Sverige kan uppstå framförallt i utredningsprocessen 

inför att beslut ska fattas (ibid.). Utifrån teorier om diskretionärt utrymme (strukturellt och 

epistemiskt, jfr Molander 2011) kan det utifrån detta antas att det kan finnas skillnader i hur 

bedömningar görs mellan studiens deltagande kommuner.  

Gällande hur erfarenhet av att handlägga ärenden som rör en vid typ av problematik 

påverkar bedömningarna av dessa ärenden hittas ingen tidigare forskning. Dock finns det 

teorier om att “repetition med variation” (jfr Stokes & Schmidt, 2012) påverkar 

socialarbetares diskretionära resonemang i relation till bedömningar. Aktuell studie har utifrån 

detta som ambition att undersöka sambandet mellan erfarenhet av att handlägga ärenden som 

rör våld i nära relation och hur dessa ärenden bedöms.  
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3.3 Hypoteser utifrån tidigare forskning  

Utifrån den tidigare forskning som presenteras ovan är syftet att försöka identifiera 

gemensamma bedömningsprinciper gällande bedömningar av allvarlighet i ärenden som rör 

våld i nära relation (Wallander, 2012) samt hur utvalda respondentvariabler påverkar de 

bedömningar som görs. Följande hypoteser har ställts upp utifrån tidigare forskning:  

  

1. Typ av våld: De vinjetter som innehåller uppgifter om fysiskt våld kommer i 

genomsnitt bedömas som allvarligare.  

2. Etnicitet: De vinjetter där våldsutövaren är av utomeuropeisk bakgrund kommer i 

genomsnitt bedömas som allvarligare, dock enbart i liten utsträckning.   

3. Tidigare kännedom hos socialtjänsten: De vinjetter där socialtjänsten har en tidigare 

kännedom om familjen kommer i genomsnitt bedömas som allvarligare.  

4. Socioekonomisk status: De vinjetter där familjen kan antas ha en låg socioekonomisk 

status kommer i genomsnitt bedömas som allvarligare.   

5. Inställning till våldet: De vinjetter där våldsutövaren förnekar att det förekommit 

våld alternativt erkänner till viss del men inte tar ansvar för det som hänt kommer i 

genomsnitt bedömas som allvarligare.   

6. Socialt nätverk: De vinjetter där familjen har ett mycket litet nätverk kommer i 

genomsnitt bedömas som allvarligare.   

7. Våldsutövarens upplevda mående: De vinjetter där våldsutövaren upplevs som 

aggressiv eller nedstämd kommer i genomsnitt bedömas som allvarligare.  

  

Respondentvariabler:   

 De vinjetter som bedöms av manliga socialsekreterare kommer i genomsnitt att skattas 

som mindre allvarliga  

 De vinjetter som bedöms av socialsekreterare med längre yrkeserfarenhet kommer i 

genomsnitt att bedömas som mindre allvarliga.  

 Ju högre andel ärenden rörande våld i nära relation som en socialsekreterare har, desto 

allvarligare kommer vinjetterna i genomsnitt att bedömas.   

 Allvarlighetsbedömningen kommer i genomsnitt påverkas av vilken kommun som 

respondenten tillhör.   
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4. Metod  

4.1 Experimentella vinjetter - en introduktion  

Experimentella vinjettstudier, eller factorial surveys, är en experimentell metod som kan 

användas för att undersöka hur människor gör bedömningar. Metoden introducerades av Peter 

Rossi i syfte att hitta ett effektivt sätt att mäta vilka faktorer som spelar in när bedömningar 

görs (Rossi & Anderson, 1982). Factorial surveys utgör en hybridmetod – en kombination av 

”surveys” och “factorial experiments”. “Human existence may be viewed in part as threading 

one’s way through a succession of choice points” skriver Rossi och Anderson och menar att 

de flesta valen som människan står inför är triviala, men att till exempel professionella 

bedömningar kan få stora konsekvenser för de klienter som den professionella möter 

(ibid:17). I en experimentell vinjettstudie kan forskaren mäta vad som ligger till grund för 

dessa val.   

Bedömningar har under lång tid studerats inom flera olika discipliner och komplexiteten 

i att avgöra vad som egentligen styr en bedömning ökar ju fler faktorer som finns med i 

processen (Rossi & Anderson, 1982). Rossi och Anderson (1982) menar att mänskliga 

bedömningar till stor del är strukturerade även om det ibland kan tyckas som motsatsen. I den 

“verkliga världen” kan det vara svårt att avgöra vilka faktorer som påverkar en bedömning 

samt hur dessa faktorer samverkar för att påverka bedömningen, detta utifrån att faktorerna 

ofta korrelerar med varandra (Wallander, 2009). Med hjälp av experimentella vinjetter kan de 

olika faktorer som kan tänkas påverka en viss bedömning skiljas åt, och deras respektive 

inverkan på bedömningen kan analyseras genom statistiska analyser. Samtidigt erbjuder 

vinjetten en möjlighet att fånga den komplexitet som ofta finns i den “verkliga världen” och 

att göra det på ett sätt som blir realistiskt för respondenterna (Rossi & Anderson, 1982.). 

Experimentella vinjetter är således en lämplig metod för forskare som önskar studera 

professionella bedömningar (Wallander, 2012).    

  

4.2 Konstruktion av vinjetter  

Vinjetterna är korta, fiktiva historier som beskriver en utvald situation som forskaren önskar 

studera bedömningen av. De faktorer som forskaren vill studera manipuleras simultant för att 

skapa olika varianter av vinjetterna (Wallander, 2012). Respondenterna ombeds utifrån 

vinjetterna ta ställning i en fråga som forskaren önskar undersöka vilket kan vara 
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allvarlighetsgraden av en viss företeelse (t.ex. kriminalitet, våld, omsorgssvikt etc.) eller 

sannolikheten för att något ska inträffa (t.ex. att en person kommer tvångsomhändertas utifrån 

sitt missbruk, att en person kommer hamna i kriminalitet etc.). Den bedömning som forskaren 

önskar studera blir den beroende variabeln och de faktorer som forskaren tar med i vinjetten 

blir de oberoende variablerna (ibid.).  

Vilka oberoende variabler – eller dimensioner (tidigare benämnt som faktorer) - som 

vinjetten innehåller beror till stor del på vad det är forskaren vill undersöka. Taylor (2006) 

menar att bakgrunden till varför forskaren väljer en specifik faktor kan sökas i tidigare 

forskning som säger något om varför just denna kan vara intressant att undersöka. Andra 

utgångspunkter för valet av faktorer som ska tas med kan vara sådana som normalt påverkar 

bedömningar inom det yrkesområde forskaren önskar studera men forskaren kan även välja 

andra, mer okonventionella faktorer om det anses motiverat (Rossi & Anderson, 1982; Taylor, 

2006).  

   

4.2.1 Studiens beroende variabel  

Efter varje vinjett ombads respondenten bedöma händelsen som beskrevs genom att svara på 

frågan “Hur bedömer du situationen efter samtalet med pappa?”. Respondenten svarade 

genom att välja en siffra på en udda, unipolär svarsskala med totalt sju svarsalternativ (Hagevi 

& Viscovi, 2016). Skalan spände mellan alternativen “inte alls allvarligt” (1) till “mycket 

allvarligt” (7). Då det gjordes en bedömning per vinjett innehåller undersökningen enbart en 

beroende variabel.  

   

4.2.2 Studiens oberoende variabler – vinjettvariabler/vinjettdimensioner  

I aktuell studie valdes faktorerna i vinjetterna ut utifrån tidigare forskning (se avsnitt 3.2.1–

3.2.7) om hur de påverkar bedömningar i socialt arbete, hur de påverkar socialt arbete i stort 

samt utifrån forskningsunderlag som kan anses som generell kunskap. I aktuell studie är 

vinjettvariablerna följande: Typ av våld, etnicitet, tidigare kännedom hos socialtjänsten, 

inställning till våldet, socioekonomisk status, familjens nätverk samt våldsutövarens upplevda 

mående. I tabell 1 redovisas samtliga vinjettdimensioner samt de dimensionsnivåer och 

vinjettformuleringar som använts för skapandet av vinjetterna.   
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Tabell 1. Vinjettdimensioner, dimensionsnivåer, vinjettformuleringar samt andel 

dimensionsnivå i de bedömda vinjetterna (n=481)  

Vinjett- 

dimension 

Dimensions- 

nivåer 
Vinjettformuleringar 

Frekvens i 

slutgiltigt 

vinjettsample 

1. Typ av 

våld 

1. Fysiskt våld 

1a. slagit barnens mamma i ansiktet. 18 % 

1b. knuffat barnens mamma så att hon ramlat omkull. 18 % 

1c. under en kort stund tagit ett hårt grepp om halsen på 

barnens mamma. 
17 % 

2. Psykiskt 

våld/hot 

2a. hotat att döda barnens mamma om hon lämnar 

honom. 
16 % 

2b. hotat att allvarligt skada barnens mamma om hon 

pratar med andra män. 
16 % 

2c. förbjudit barnens mamma att ha kontakt med 

vänner. 
15 % 

2. Etnicitet 

1. Svensk 

bakgrund 

1. Pappa 

Anders/Oskar/Karl/Peter/Mikael/Johan/Thomas/Erik/ 

Per/Olle  

48 % 

2. Utom-

europeisk 

bakgrund 

2. Pappa  

Azim/Fadi/Hamid/Talib/Oleg/Dmitri/Levka/Yuen/ 

Fang/Cheng  

52 % 

3. Tidigare 

kännedom 

hos 

socialtjänsten 

1. Aldrig 

tidigare 

kontakt med 

socialtjänsten 

1. det är första gången familjen blir kontaktad av 

socialtjänsten. 
32 % 

2. En gång 

tidigare 

kontakt med 

socialtjänsten 

2, familjen varit i kontakt med socialtjänsten en gång 

tidigare. 
34 % 

3. Flera 

gånger 

tidigare 

kontakt med 

socialtjänsten 

3. familjen varit i kontakt med socialtjänsten flera 

gånger tidigare. 
34 % 

4 Inställning till 

våldet 

1. Förnekar att han utövat våld 
1. Han säger att han inte har varit 

våldsam mot sin fru.  
21 % 

2. Erkänner till viss del att han 

utövat våld men skyller på 

offret  

2. Han säger att han kan ha varit lite 

våldsam mot sin fru men att det 

berodde på att hon provocerade 

honom.  

21 % 

3. Erkänner till viss del att han 

utövat våld men skyller på 

substansbruk 

3. Han säger att han kan ha varit lite 

våldsam mot sin fru men han hade 

druckit öl och minns inte riktigt vad 

som hände.   

19 % 

4. Erkänner att han utövat våld 

och säger att han kommer söka 

hjälp 

4. Han säger att han har varit våldsam 

mot sin fru och att han kommer söka 

hjälp.  

39 % 



 

26 
 

Vinjett- 

dimension 

Dimensions- 

nivåer 
Vinjettformuleringar 

Frekvens i 

slutgiltigt 

vinjettsample 

5. Socio-

ekonomisk 

status 

1.Arbetslös/sjukskriven/uppbär 

försörjningsstöd  

1. berättar han att han är 

arbetslös/sjukskriven/har 

försörjningsstöd  

26 % 

2. Lågstatusyrke  
2. berättar han att han arbetar som 

städare/vårdbiträde/taxichaufför 
24 % 

3. Mellanstatusyrke  
3. berättar han att han arbetar som 

lärare/högskoleingenjör/sjuksköterska 
25 % 

4. Högstatusyrke  
4. berättar han att han arbetar som 

advokat/läkare/psykolog  
25 % 

6. Socialt 

nätverk 

1. Obefintligt/ 

litet nätverk 

1. familjen inte har några personer 

runt omkring sig som kan hjälpa till 

om någonting händer.  

34 % 

2. Mellanstort nätverk 

2. familjen har ett fåtal personer runt 

omkring sig som kan hjälpa till om 

någonting händer.   

32 % 

3. Stort nätverk 

3. familjen har många personer runt 

omkring sig som kan hjälpa till om 

någonting händer.  

34 % 

7. Vålds-

utövarens 

upplevda 

mående 

1. Upplevs lugn 1. mår bra och låter neutral på rösten.  48 % 

2. Upplevs deprimerad 
2. känner sig ledsen och nedstämd 

och låter uppgiven på rösten.  
26 % 

3. Upplevs aggressiv 
3. är irriterad för att blivit störd av 

socialtjänsten och låter arg på rösten.  
26 % 

 

Hur många vinjetter som totalt kan skapas utifrån de dimensioner som finns med räknas ut 

genom att antalet nivåer per vinjettdimension multipliceras med varandra. Forskaren får då 

fram det som kallas för ett vinjettuniversum (Rossi & Anderson, 1982). Vinjettuniversum för 

aktuell studie är 6 x 2 x 3 x 4 x 4 x 3 x 3 = 5184 möjliga vinjetter. Det stora antalet möjliga 

vinjetter gör att samtliga kombinationer ej kommer att besvaras. Genom att slumpmässigt 

eller systematiskt dra ett urval av vinjetter från vinjettuniversumet får forskaren ett urval som 

präglas av balans mellan dimensionsnivåerna och approximativ ortogonalitet mellan 

dimensionerna (Wallander & Molander, 2016). Balans innebär i det här fallet att samtliga 

dimensioner förekommer med lika stor frekvens och approximativ ortogonalitet innebär att 

korrelationerna mellan vinjettens dimensioner är mycket låga, närmre noll (Tornberg & 

Wallander, 2018). Dock kan en stratifiering av dimensionsnivåerna göras om det är motiverat 

(Wallander & Molander, 2016) (för förekommande frekvenser samt resonemang gällande 

stratifiering i aktuell studie - se avsnitt 4.4 - Metodologiska överväganden). Vinjetturval för 
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aktuell studie var 1200 slumpmässigt valda vinjetter som sattes samman i totalt 120 enkäter, 

alltså 10 vinjetter per enkät. För att skapa vinjetterna användes tre vanliga datorprogram: 

Excel, IBM SPSS Statistics och Word. I bild nedan syns ett exempel på hur en vinjett kunde 

se ut (för ytterligare exempel, se Bilaga 3 – Utdrag ur enkät).  

 

Figur1 Exempel på vinjett 

  

 

4.2.3 Studiens oberoende variabler - respondentvariabler 

Forskaren kan ha med frågor som rör individuella faktorer i studien för att få möjlighet att 

analysera om dessa påverkar de bedömningar som görs. Dessa ska dock inte finnas med i 

vinjetterna utan ska istället finnas i en separat del i enkäten (Taylor, 2006). Sist i studiens 

enkät följde fem frågor om individuella faktorer kopplade till respondenten: ålder, kön, hur 

länge personen arbetat inom socialtjänsten (påbörjade år) samt hur stor del av respondentens 

ärendemängd i nuvarande arbete som rör våld i nära relation (respondenten ombads uppskatta 

svaret i procent). Respondentvariablerna valdes ut utifrån tidigare forskning, se avsnitt 3.2.8. 

För exakta frågeformuleringar, se bilaga 3.  

  

4.3 Urval av respondenter samt svarsfrekvens  

Socialsekreterare gör bedömningar om svåra händelser på daglig basis. Ärenden som rör våld 

i nära relation kommer ofta till socialtjänstens kännedom genom att orosanmälningar gällande 

barn som bevittnat våld görs av bland annat polis, skola eller sjukvården. Som tidigare 

konstaterats ska socialtjänsten inleda en barnavårdsutredning i de ärenden där barn befaras ha 

bevittnat våld i nära relation (Socialstyrelsen, 2014a). De socialsekreterare som arbetar med 

att utreda barn och ungdomar är således en grupp inom socialtjänsten som i stor utsträckning 

Vinjettexempel   
En orosanmälan gällande en familj med två barn i åldern 2 och 5 år inkommer till 

socialförvaltningen. I anmälan framgår att barnens pappa vid ett tillfälle slagit 

barnens mamma i ansiktet. Kontaktförsöken med mamman misslyckas men efter 

några försök får du tag på pappan.  
 

Pappa Hamid säger att det är första gången familjen blir kontaktad av socialtjänsten. Han 

säger att han inte har varit våldsam mot sin fru. På frågor gällande familjens sociala 

situation berättar han att han arbetar som sjuksköterska och att familjen inte har några 

personer runt omkring sig som kan hjälpa till om någonting händer. På frågan kring hur han 

mår säger pappa att han mår bra och låter neutral på rösten. 
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kan antas komma i kontakt med denna typ av ärenden, vilket är grunden till att denna grupp 

valdes ut som respondenter för studien.   

Förfrågningar om att delta i undersökningen skickades till tio kommuner i Skåne. 

Begränsningen i antalet tillfrågade kommuner berodde på att studien annars blivit för 

omfattande och att tiden inte hade räckt till. Urvalsmetoden var således ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga ett urval där respondenterna valdes ut utifrån vilka som var 

tillgängliga och kunde tänkas vilja ställa upp (Bryman, 2018; Hibberts Johnson & Hudson, 

2012). En nackdel med bekvämlighetsurval är att urvalet ej blir representativt för en större 

population av socialarbetare och att det därmed inte går att göra statistiska generaliseringar 

om en sådan population. I studier som utgår från experimentella metoder avvänds dock ofta 

bekvämlighetsurval, då forskaren ändå kan identifiera kausala samband mellan 

vinjettdimensioner och bedömningar. Taylor, 2006; Wallander, 2012). I en studie baserad på 

ett bekvämlighetsurval blir det viktigt att redovisa respondenturvalet demografiskt (Hibberts, 

Johnson & Hudson, 2012), vilket i aktuell studie görs genom redovisning av respondenternas 

bakgrundsvariabler.   

Förfrågningarna till kommunerna mailades till enhetschefer och/eller anställda 

socialsekreterare i grupper som arbetar med barnavårdsutredningar (för förfrågningsbrev till 

respondenter, se bilaga 1). I en kommun tillfrågades respondenter om möjlighet att delta i 

studien via direktkontakt då tillfälle gavs att vara med via Teams när en grupp hade möte. Sju 

kommuner svarade på förfrågan och uppgav att de ville delta i undersökningen och totalt 118 

enkäter delades ut till respondenterna. Hur många enkäter som delades ut till varje arbetsplats 

varierade utifrån arbetsplatsens storlek. Enkäterna förmedlades till respondenterna antingen 

via post, via inlämning i socialförvaltningens reception eller i några enstaka fall via personlig 

kontakt. Två påminnelser om att besvara enkäten skickades ut till chefer eller respondenterna 

direkt via mail. Totalt inkom 49 besvarade enkäter (n=49) vilket gav 481 besvarade vinjetter 

(n=481; 9 vinjetter besvarades inte = internt bortfall). Svarsfrekvensen i studien var således 42 

% och 41 % av de utdelade vinjetterna besvarades. I tabellen nedan redovisas utlämnade 

enkäter samt besvarade enkäter för de enskilda kommunerna:  
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Tabell 2 Redovisning av utdelade samt besvarade enkäter på kommunnivå (n=49)  

Grupp  Distribuerade enkäter Antal besvarade 

enkäter 

Procent av de besvarade 

enkäterna i studien 

Kommun 1  25 14 28,6 % 

Kommun 2   15 4 8,2 % 

Kommun 3   14 5 10,2 % 

Kommun 4  11 2 4,1 % 

Kommun 5  33 10 20,4 % 

Kommun 6  10 6 12,2 % 

Kommun 7  10 8 16,3 % 

Totalt  118 49 100 % 

 

4.4 Metodologiska överväganden  

Under arbetet med att skapa vinjetterna valdes några av de dimensioner som inledningsvis var 

tänkta att ha med bort. Variabeln “kön” valdes bort utifrån statistik som visar att det främst är 

kvinnor som utsätts för våld av en närstående man när det kommer till våld i nära relation 

(Brå, 2021-01-29). Hade kön tagits med som en dimension i vinjetterna finns det en risk för 

att vinjetterna med kvinnliga förövare hade kunnat uppfattas som mindre realistiska, vilket i 

sin tur hade kunnat påverka studiens externa validitet (jfr Wallander, 2009). En annan faktor 

som ursprungligen var tänkt att finnas med men som valdes bort var “ålder”. Även 

dimensionen “ålder” valdes bort utifrån att det på grund av vinjetternas utformning (en 

orosanmälan som innefattade små barn) inte gick att ha så stor variation på 

dimensionsnivåerna. Vinjetterna hade kunnat uppfattas som orealistiska om förövaren eller 

den utsatta varit “för gammal” för att ha små barn, vilket även det hade kunnat påverka 

studiens externa validitet.   

En pilotstudie gjordes tillsammans med sex socialsekreterare i februari 2021. De 

medverkande fick svara på en pilotversion av enkäten och deltog sedan i en gruppdiskussion 

med vinjettabellen (en tidigare version av tabell 1) som underlag. Syftet med pilotstudien var 

att undersöka om de utvalda dimensionerna hade relevans för den bedömning som skulle 

studeras samt om det var något som behövde förändras i vinjettdimensionerna. Pilotstudien 

visade att bedömningarna hade en tendens att hamna högt på svarsskalan. Utifrån det gjordes 

förändringar i några av dimensionsnivåerna i syfte att göra vinjetterna mindre allvarliga och 

därmed få en ökad spridning på allvarlighetsbedömningarna. En jämnare spridning på 

svarsskalan är önskvärd eftersom spridning i bedömningarna är en förutsättning för att kunna 

undersöka om, och i så fall hur, vinjettdimensionerna påverkar bedömningarna. Förändringar 

gjordes i dimension 1 (Typ av våld), dimension 4 (Inställning till våldet) samt dimension 7 
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(Våldsutövarens uppleva mående). Ytterligare ett sätt att möjliggöra en större spridning i 

bedömningarna är att stratifiera urvalet av utvalda vinjettdimensioner, så att vissa 

dimensionsnivåer förekommer i en större andel vinjetter (vilket leder till att dessa 

vinjettdimensioner blir obalanserade, se avsnitt 4.2.2 ovan). Vinjettformuleringarna “Han 

säger att han har varit våldsam mot sin fru och att han kommer söka hjälp” i dimension 4 samt 

“mår bra och låter neutral på rösten” i dimension 7 identifierades som nivåer som kunde göra 

att vinjetterna bedömdes som mindre allvarliga. Stratifieringen i aktuell studie innebar att 

ovannämnda formulering från dimension 4 slumpades till 40 % av vinjetterna (i jämförelse 

med 20 % för övriga nivåer i dimension 4) och formuleringen från dimension 7 slumpades till 

50 % av vinjetterna (i jämförelse med 25 % för övriga nivåer i dimension 7).   

 

4.5 Analysmetod  

Experimentella vinjetter analyseras främst med hjälp av multivariat regressionsanalys 

(Wallander, 2009). Det är dock vanligt att inledande analyser görs med hjälp av univariat 

analys samt bivariat analys i syfte att beskriva och utforska det material som samlats in. 

Univariat analys innebär att en variabel i taget analyseras, och används för att beskriva olika 

egenskaper hos det insamlade materialet (t.ex. spridningsmått och centralmått) (Bryman, 

2018). Bivariat analys används för att analysera om och i så fall hur två variabler är relaterade 

till varandra. Multivariat regressionsanalys innebär att forskaren i en och samma analys 

analyserar sambandet mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende variabler. 

Analysmetoden används om det finns misstanke om falska samband, om det finns 

mellankommande variabler eller om undersökningen har fler variabler som kan ha betydelse 

för ett visst utfall (ibid). I studiens analyser utgör allvarlighetsbedömningen beroende variabel 

och de olika faktorerna i vinjetten samt utvalda respondentvariabler oberoende variabler. 

Eftersom vinjetturvalet dragits med slumpens hjälp, och vinjettdimensionerna därmed i 

princip är okorrelerade med varandra, råder experimentell kontroll, vilket betyder att 

forskaren kan uttala sig om kausala samband mellan vinjettdimensionerna och bedömningarna 

(Tornberg & Wallander, 2018)  

För aktuell studie används univariat analys, enstaka bivariata analyser samt multilevel 

multivariat linjär regressionsanalys. Univariat analys används inledningsvis för att beskriva 

respondenternas allvarlighetsbedömningar och redovisas genom medelvärde samt 

standardavvikelse för den beroende variabeln. Univariat analys används även för att beskriva 

respondentvariablerna. Bivariata analyser utfördes för att testa korrelation mellan 
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respondentvariablerna, till exempel gjordes korrelationsanalys mellan respondentvariablerna 

“ålder” och “antal arbetade år som socialsekreterare”. Analysen visade att det finns en stark 

korrelation mellan de två variablerna varpå variabeln “ålder” uteslöts från vidare multivariata 

analyser. De bivariata analyserna utgjorde en del av förarbetet inför de multivariata 

analyserna, och redovisas inte vidare i uppsatsen.   

Inför den multivariata regressionsanalysen omvandlades de oberoende variabler som 

befann sig på nominal- eller ordinalskalenivå till dummyvariabler. För varje dimensionsnivå i 

dummyvariablerna valdes en nivå ut som referenskategori gentemot vilken övriga 

dummyvariabler (för den dimensionen) jämförs (Edling & Hedström, 2003; Tornberg & 

Wallander, 2018). I tabellerna i analysen framgår tydligt vilka variabler som valdes ut som 

referenskategorier. Därefter utfördes multilevel multivariat linjär regressionsanalys där 

allvarlighetsbedömningarna utgjorde beroende variabel och där samtliga oberoende variabler 

stegvis inkluderades i analysen. En sådan analys möjliggör att analysera effekterna av 

vinjettdimensionerna och respondentvariablerna på respondenternas bedömningar (Tornberg 

& Wallander, 2018). Anledningen till att multilevel multivariat regressionsanalys används är 

att datamaterialet är “klustrat”, eller hierarkiskt, av den anledningen att varje respondent 

bedömt tio vinjetter var. I ett sådant material kan det förväntas att två vinjetter som bedömts 

av samma respondent har bedömts mer lika än två vinjetter som bedömts av olika 

respondenter. Vinjettbedömningarna är alltså inte oberoende av varandra, vilket är ett krav om 

vanlig linjär regressionsanalys ska användas som analysmetod (Edling & Hedström, 2003). 

Multilevelanalys tar däremot hänsyn till och korrigerar för effekterna av de klustren (av 

vinjettbedömningar inom respondenterna) som finns i datamaterialet (Wallander, 2012). Det 

aktuella datamaterialet har två nivåer: en nivå där antalet observationer är lika med antalet 

bedömda vinjetter (vinjettnivån, n=481) och en nivå där antalet observationer är lika med 

antalet respondenter/kluster (respondentnivån, n=49). Med hjälp av multilevelanalys kan 

forskaren även undersöka om den oförklarade variansen i allvarlighetsbedömningarna finns 

på vinjett- eller respondentnivå. För att mäta den oförklarade variansen används 

varianskoefficienter, en för vardera nivån i analysen. Forskaren kan även räkna ut i procent 

hur stor del av den oförklarade variansen som befinner sig respondentnivån, detta genom ett 

mått som kallas ICC, eller intraklasskorrelation (Wallander, 2012). För att göra analys av 

varianskoefficienter skapas inledningsvis en “tom modell”, eller en multilevelanalys utan 

oberoende variabler. Det som forskaren då får fram är ett intercept samt variansnivåer för de 

två nivåerna (ibid).   
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Precis som i de allra flesta kvantitativa studier baserade på multivariat statistisk analys 

inkluderar den aktuella studien signifikanstest (redovisas genom p-värden). I studier med 

representativa urval används inferentiell statistik i form av signifikanstest för att forskaren 

med en viss säkerhet skall kunna dra slutsatser om studiens målpopulation (utifrån resultaten 

av de analyser som har gjorts på studiens urval) (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018; 

Edling & Hedström, 2003). I studier med bekvämligheturval, som den aktuella studien, kan p-

värdena inte tolkas på riktigt samma vis. Här används signifikanstest framför allt som ett sätt 

att avgöra hur robusta resultaten är. I aktuell studie används de sedvanliga nivåerna för 

statistisk signifikans, det vill säga att den skillnad som uppmäts i 5 % sannolikhet (eller 

mindre) beror på slumpen, eller en statistisk signifikans på 0,05-nivån (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). P-värdena är således statistiskt signifikanta om de är 0,05 eller lägre. I 

studier med bekvämlighetsurval blir det extra viktigt att fokusera på storleken på b-

koefficienterna, vilka i den här studien uttrycker skillnader/förändringar i 

allvarlighetsbedömningar i det aktuella urvalet.   

  

4.6 Validitet och reliabilitet  

För att forskning ska anses som trovärdig behöver den uppfylla krav på hög validitet och 

reliabilitet. Validitet kan mätas intern och externt. Intern validitet för experimentella vinjetter 

innebär i vilken utsträckning forskaren kan uttala sig om kausala samband mellan 

vinjettdimensionerna och bedömningarna (Tornberg & Wallander, 2018; Wallander, 2008). 

Extern validitet för metoden innebär att forskaren kan generalisera resultatet till en stor 

vinjettpopulation (ibid.). Då experimentella vinjetter är just experiment så kan det antas att 

metoden generellt har en hög intern validitet, just utifrån att vinjetterna sätts samman 

slumpmässigt och fördelas slumpmässigt till respondenterna (Stokes & Schmidt, 2012), vilket 

även gäller för aktuell studie.   

En framträdande del av den kritik som riktas mot experimentella vinjetter är just att 

vinjetterna som skapas kan bli orealistiska utifrån att de dimensioner som kombineras ibland 

inte existerar i kombination i verkliga situationer (Faia, 1980). Det kan i sin tur påverka 

studiens externa validitet då orealistiska vinjetter kan göra att respondenterna gör 

bedömningar på ett sätt som inte reflekterar hur de hade bedömt om vinjetterna varit 

realistiska (Wallander, 2009). Forskaren behöver därför vara noggrann när vinjetterna 

konstrueras så att de inte blir orealistiska. I aktuell studie rörde kritiken mot vinjetterna att 

socialtjänsten aldrig skulle kontakta en våldsutövande förälder innan kontakt tagits med den 
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våldsutsatta. Detta ledde att vinjetterna av vissa respondenter uppfattades som orealistiska, 

vilket kan ha påverkat studiens externa validitet. Det kan också vara svårt att uttala sig om hur 

hög den externa validiteten är när det gäller respondenturvalet utifrån att det rör sig om ett 

bekvämlighetsurval. Det medför att urvalet ej är representativt, vilket även det påverkar 

studiens externa validitet (Stokes & Schmidt, 2012; Tornberg & Wallander, 2018).   

 Experimentella vinjetter som metod har även hög grad av reliabilitet då den 

standardiserade forskningsdesignen gör att den studie som utförs kan upprepas och förväntas 

få likvärdiga resultat oberoende av vem som utför studien, vilket kan antas gälla även för 

aktuell studie. När experimentella vinjetter studerats som vetenskaplig metod har det framgått 

att de kan likställas med verkliga bedömningssituationer och att de utifrån det kan ha högre 

reliabilitet än till exempel fallstudier av bedömningar och studier av riktlinjer kring hur 

bedömningar bör göras (Stokes & Schmidt; 2012, Taylor, 2006). Taylor (2006) skriver att det 

kan tyckas paradoxalt att studier baserade fiktiva vinjetter kan ha högre reliabilitet än studier 

där bedömningar görs i verkliga situationer, men menar att det beror på att bedömningen i 

vinjettundersökningen görs på ett mer prestigelöst sätt. Människor har en tendens att vilja visa 

upp sina bedömningar “renstädade” från sådant som kan anses felaktigt och fattar ibland 

beslut utifrån hur de tror att andra tänker att de bör göra istället för hur de själva egentligen 

tycker - utifrån social önskvärdhet (Larson, 2019). Social önskvärdhet bygger ofta på en 

önskan att vinna andras gillande eller känna sig bättre inför sig själv (ibid.). Just det är en 

fördel när det kommer till experimentella vinjetter eftersom metoden låter bedömningar 

studeras utan att respondenterna i hög grad är färgade av föreställningar om hur en person 

“bör” svara samt att de potentiellt inte är medvetna om hur dimensionerna manipuleras. Då 

experimentella vinjetter beskriver fiktiva (men ändå realistiska) situationer som ska bedömas 

blir det inte lika viktigt för yrkesutövare att visa upp en korrekt fasad (Taylor, 2006). Eraut 

(2000) skriver om hur det som han kallar för “tyst kunskap” kan påverka bedömningar i 

socialt arbete. Med hjälp av experimentella vinjetter kan tyst kunskap och förförståelse som 

annars är svår att studera fångas upp då respondenterna inte har översikt över den 

experimentella variationen i vinjetterna (Wallander, 2012). Forskaren kan identifiera 

bedömningsprinciper som respondenterna inte är medvetna om att de använder (t.ex. 

inflytandet av kön eller etnicitet) vilket kan vara en form av tyst, och ibland fördomsfull, 

kunskap som kan skapa bias och snedvridningar (jfr Munro, 2020).  
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4.7 Studiens begränsningar 

En kritik relaterad till experimentella vinjetter är att studien endast mäter de faktorer som 

finns med i designen, vilket kan minska studiens validitet. Det kan finnas ytterligare faktorer 

som påverkar hur en viss bedömning görs, men om dessa inte är med i vinjetten så tas de inte 

heller med i analysen (Wallander, 2012), vilket gör det viktigt att forskaren är noggrann när 

hen designar sina vinjetter (ibid.). Detta gäller även för aktuell studie; det kan finnas andra 

faktorer än de som är med i studien som påverkar bedömningarna av allvarlighetsgraden av 

våld i nära relation. Ytterligare en kritik som riktas mot experimentella vinjetter är att de 

endast kartlägger en fraktion av beslutsfattandet. I aktuell studie framkommer vilka 

dimensioner som påverkar hur socialsekreterare gör bedömningar samt hur dimensionerna 

styr de slutsatser som dras. Det är dock inte möjligt att i detalj studera hur respondenterna 

motiverar de identifierade bedömningsprinciperna då detta inte är något som metoden 

undersöker. Forskaren kan inte heller studera bedömningsprocessen i termer av hur intuition 

och analys styr de bedömningar som görs, vilket är en viktig del av bedömningsprocessen. 

För att studera hela kedjan och få fatt på de bakomliggande motiven till bedömningarna 

behöver forskaren komplettera studien med intervjuer eller andra kvalitativa metoder (Taylor, 

2006; Wallander, 2012). 

Samtliga enkäter (utom ett fåtal som lämnades ut personligen) skickades ut till 

respondenterna via post. Bifogat till enkäterna fanns ett följebrev med instruktioner och 

samtliga enkäter hade ett försättsblad (se Bilaga 3) där respondenterna bland annat ombads 

bortse ifrån att vinjetterna kunde uppfattas som repetitiva och ha bristfällig information. Trots 

detta var det tre respondenter som valde att enbart svara på ett fåtal vinjetter i enkäten, 

alternativt inte svara alls, utifrån att de ansåg informationen i vinjetten som alltför bristfällig 

för att kunna göra en bedömning. Begränsningen hade troligtvis kunna undvikas om möjlighet 

hade givits att komma till arbetsplatserna och dela ut enkäterna personligen eftersom det då 

funnits möjlighet att svara på frågor i högre utsträckning. Fysiska besök på arbetsplatserna var 

dock inte möjliga utifrån rådande pandemi. Eventuellt hade aktuell begränsning även kunnat 

motverkas genom ett tydligare informationsbrev och ett tydligare försättsblad till enkäterna, 

dock finns det en risk för att respondenterna inte orkat läsa dem om de varit för långa vilket i 

sin tur hade kunnat leda till ökat bortfall.   

Ytterligare en begränsning är att studien hade relativt låg svarsfrekvens (n=49, d.v.s. en 

svarsfrekvens på 42 %). Vad detta kan bero på är svårt att säkert uttala sig om; dock kan den 

höga arbetsbelastning som finns på många socialtjänstenheter antas vara en bidragande orsak. 
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Eventuellt hade svarsfrekvensen blivit högre om det funnits möjlighet att komma till 

arbetsplatserna och dela ut enkäterna på ett möte, eftersom det då funnits ett tydligt avsatt 

tidsfönster för att svara på dem. Med nuvarande distribuering finns det stor risk för att 

enkäterna lades i en hög bland andra papper och sedan bortprioriterades till förmån för andra 

arbetsuppgifter. 

 

4.8 Etiska överväganden 

En forskningsetisk medvetenhet är viktig för att förhindra övergrepp i forskningens namn och 

behövs för att säkerställa att respondenterna inte utsätts för onödigt lidande i samband med 

forskning (Eldén, 2020). Brian Taylor (2006) menar att experimentella vinjetter utifrån sin 

design är en av de mest etiskt acceptabla metoder att tillgå för att undersöka hur bedömningar 

görs; metoden ligger utifrån sin design så nära verkligheten som möjligt utan att för den 

sakens skull hantera verkliga fall med allt vad det innebär för etiska dilemman (ibid.). 

Metoden kan dock också ifrågasättas utifrån etiska synvinklar då forskaren oftast inte är 

öppen med att och hur dimensionerna manipuleras i vinjetterna. Respondenterna vet med 

andra ord oftast inte om att de blir utsatta för ett experiment när de deltar i undersökningen. 

Anledningen till att denna information oftast inte delas med respondenterna är att vetskapen 

om att undersökningen är ett experiment som syftar till att mäta hur olika faktorer påverkar 

bedömningen skulle kunna göra att respondenten svarar utifrån hur hen tror att hen borde 

svara (d.v.s. utifrån den sociala önskvärdheten, jfr Larson, 2019) istället för utifrån hur hen 

egentligen tycker. Wallander (2008) menar dock att en undersökning baserad på 

experimentella vinjetter inte innebär något stort ingrepp i respondentens liv, vilket kan 

motivera att respondenterna inte får information om att de ingår i ett experiment. I aktuell 

studie fanns inte informationen om att undersökningen var ett experiment samt att 

dimensionerna manipulerades med i informationsbrevet just utifrån ovanstående argument, 

det vill säga att denna information hade kunnat påverka studiens resultat.  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Nedan 

redovisas hur hänsyn tagits till dessa krav under arbetet med uppsatsen.  

Gällande informationskravet och samtyckeskravet så fanns det tillsammans med 

enkäterna som respondenterna fick ett försättsblad där det tydligt framgick att deltagandet i 

studien var frivilligt och att respondenterna lämnade sitt samtycke att delta genom att svara på 

enkäten. Det framgick även att de kunde avbryta sitt deltagande fram tills dess att enkäten var 
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inlämnad - därefter gick det inte att identifiera enkäterna till enskilda deltagare. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att dylikt förfarande är etiskt acceptabelt när det gäller enkäter 

som samlas in via post: “Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformuläret [...] kan 

det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld” (Vetenskapsrådet, 

2002:9). I försättsbladet informerades även om att respondenten var anonym och att analys av 

svaren enbart skulle göras på gruppnivå. För mer information om försättsbladet, se Bilaga 2.   

Gällande konfidentialitetskravet så ombads respondenterna svara på några 

bakgrundsfrågor (för mer information se Bilaga 3). Bakgrundsfrågorna innehöll dock inte 

uppgifter av den karaktären att de gick att härleda till enskilda respondenter. Enkäterna kunde 

utifrån sitt respondentnummer härledas till vilken kommun respondenten arbetade inom men 

inga andra uppgifter gick att härleda till enskilda medarbetare. Respondenterna fick själva 

välja om de ville lämna in sina svar kollektivt eller enskilt: ett förfrankerat svarskuvert 

bifogades för varje enkät.   

Längst bak i enkäten fanns en separat sida där respondenterna fick möjlighet att skriva 

en mailadress om de var intresserade av att ta del av uppsatsen när den blivit färdigställd. 

Även här framgick det tydligt i texten att detta var frivilligt och att den sista sidan skulle 

komma att skiljas från resterande del av enkäten efter att enkäten inlämnats i syfte att 

säkerställa respondenternas anonymitet. För de respondenter som skrivit in sin mailadress 

skiljdes sista sidan från resten av enkäten direkt efter att den inkommit och mailadresserna 

förvarades separat.   

Nyttjandekravet beskriver hur uppgifter insamlade i forskningssyfte får användas. 

Huvudreglerna säger att de enbart får användas i forskningssyfte och inte för kommersiella 

ändamål samt att personuppgifter insamlade för forskning inte får användas som 

beslutsunderlag för enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som samlats in 

för aktuell studie har enbart använts i forskningssyfte och har inte lånats ut eller delats med 

andra forskare. Syftet med studien är inte kommersiellt utan endast vetenskapligt.  
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5. Resultat 

Syftet med aktuell studie är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsutredningar bedömer allvarlighetsgraden i orosanmälningar gällande familjer som 

inkommit utifrån våld i nära relation. Studien utgår från att den första kontakten i ärendet är 

med våldsutövaren. Vidare är syftet att undersöka om det finns egenskaper kopplade till 

socialsekreteraren som påverkar hur allvarlig anmälan bedöms vara och vilka egenskaper det i 

så fall rör sig om. I följande avsnitt presenteras studiens resultat. I avsnittet presenteras först 

univariata analyser för respondentvariablerna samt för den beroende variabeln (för univariata 

analyser av vinjettdimensionerna, se tabell 1). Därefter presenteras resultaten från de 

multivariata analyserna: först analysen av enbart vinjettvariablerna som oberoende variabler 

och därefter analysen av vinjettvariablerna tillsammans med respondentvariablerna.  

  

5.1 Resultat univariat analys  

5.1.1 Beskrivning av respondentvariabler  

Gällande respondentvariablerna så svarade 39 kvinnor (80 % av respondenterna) och 10 män 

(20 % av respondenterna) på enkäten (n=49). Respondenternas ålder varierade mellan 26–64 

år, och medelåldern var 37,4 år (standardavvikelsen var 10,73). Det största antalet 

respondenter kan dock sägas vara relativt unga då åldern för den 75 percentilen var 44 år. 

Variabeln “ålder” utelämnades dock i kommande multivariata analyser då bivariat analys 

mellan variabeln “ålder” och “erfarenhet att arbeta som socialsekreterare” visade stark 

korrelation mellan variablerna.   

Respondenternas erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare varierade mellan 1 – 34 

år, medelvärdet var 8,8 år (standardavvikelsen var 7,95). Även där kan sägas att det stora 

flertalet av respondenterna hade kort eller relativt kort erfarenhet av att arbeta som 

socialsekreterare då värdet för den 75 percentilen var 9,5 år.   

Respondenternas aktuella ärendemängd som rörde våld i nära relation hade relativt liten 

spridning. Flest respondenter (n=22) hade “mindre än 25 procent ärende som rörde våld i nära 

relation” i sitt nuvarande arbete, 4 respondenter hade inga sådana ärenden och 3 respondenter 

hade 75–100 procent ärenden som rörde våld i nära relation i sitt nuvarande arbete.  
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Där emellan finns kategorin “25–49 %..." med 11 respondenter och “50–74 %..." med 8 

respondenter. För mer detaljerad information om respondenternas ålder, yrkeserfarenhet samt 

erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i nära relation, se bild 2, tabell 7 och  

tabell 8 i Bilaga 4.   

   

5.1.2 Beskrivning av beroende variabel: allvarlighetsbedömningarna  

Respondenterna bedömde allvarlighetsgrad gällande en orosanmälan som innehöll uppgifter 

om våld i nära relation på en sjugradig Likertskala där 1 = inte alls allvarlig och 7 = väldigt 

allvarlig. Bedömningarna som gjordes av respondenterna varierade mellan grad 2 och 7. Figur 

2 redovisar hur respondenternas allvarlighetsbedömningar fördelar sig på svarsskalans  

olika steg.   

 

Figur 2 Beskrivning av allvarlighetsbedömningar (procent, n=481).   

  
 

Tabell 3 Beskrivning av allvarlighetsbedömningar (antal och procent).  

Skattning  Frekvens Procent 

2 3 0,6 

3 26 5,4 

4 84 17,5 

5 111 23,1 

6 177 36,8 

7 80 16,6 

Total  481 100,0 
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Tabell 4. Medelvärde samt standardavvikelse för allvarlighetsbedömningar  

  N Min. Max. Medelvärde Standardavvikelse 
Skattning  481 2 7 5,40 1,15 

Valid N  481 
    

  

Figur 2 samt tabell 3 och 4 visar att samtliga skalsteg förutom skalsteg 1 användes när 

respondenterna skattade vinjetterna. Tabell 3 visar även att respondenterna valde 

allvarlighetsgrad 5 - 6 på skalan i närmare 60 % av vinjetterna vilket innebär att det var 

många av vinjetterna som bedömdes som relativt allvarliga. Fördelningen av skattningarna är 

således inte normalfördelad och spridningen runt medelvärdet är inte speciellt stor. 

Skattningarnas medelvärde var 5,40 och standardavvikelsen var 1,15.   

  

5.2 Resultat multivariat analys  

Respondenterna har gjort en bedömning av hur allvarlig de tycker att den händelse som 

beskrivs i vinjetten är på en sjugradig Likertskala. Varje respondent gjorde en bedömning av 

allvarlighetsgraden i 10 vinjetter. För att genomföra analysen av hur de oberoende variablerna 

(vinjettdimensionerna och utvalda respondentvariabler) påverkar bedömningarna (beroende 

variabel) genomfördes multilevel multivariat linjär regressionsanalys (för motivering till vald 

analysmetod, se avsnitt 4.5). I följande avsnitt redovisas hur sambanden mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln ser ut. Den ostandardiserade b-koefficienten i tabellen 

redovisar huruvida dimensionen gör att bedömningen i genomsnitt ökar i enheter på 

bedömningsskalan (positiv b-koefficient), i genomsnitt minskar i enheter på 

bedömningsskalan (negativ b-koefficient) eller inte påverkas alls (b-koefficient = 0). Ju högre 

värde på b-koefficienten, desto större ökning eller minskning av enheter på 

bedömningsskalan. Samtliga vinjettdimensioner och alla respondentvariablerna utom “antal 

yrkesverksamma år” (som utgör en kvotskala) läggs in som dummyvariabler, vilket innebär 

att värdet på b-koefficienten tolkas i förhållande till en referenskategori. 

Skillnaderna/förändringarna i allvarlighetsbedömningarna (b-koefficienterna) gäller när 

statistisk kontroll hålls för de övriga oberoende variabler som inkluderats i modellen.   

P-värdet är värdet för signifikansen, det vill säga om skillnaden/förändringen är 

statistiskt signifikant. P-värdet behöver vara 0,05 eller lägre för att skillnaden i 

bedömningsenheter ska kunna bedömas som statistiskt signifikant (för en redogörelse för hur 
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man kan förhålla sig till signifikanstest i studier med bekvämlighetsurval, se avsnitt 4.5 ovan). 

Det ska dock tas i beaktande att även för de variabler som inte är statistiskt signifikanta så kan 

b-koefficienten vara intressant att studera. Eftersom studien baseras på ett bekvämlighetsurval 

går det inte att dra slutsatser om att resultaten gäller för en större population, utan de gäller 

bara för det urval av respondenter som besvarat aktuella enkäter.   

 

5.2.1 Analys modellerna 1 och 2  

Tabell 5 innefattar två modeller: modell 1 är en tom modell, som enbart innefattar interceptet 

och varianskomponenterna för de två nivåerna. I modell 2 har vinjettvariablerna lagts in som 

oberoende variabler. I nedanstående avsnitt tolkas sambanden mellan vinjettvariablerna och 

bedömningarna, och därefter kommenteras varianskomponenterna.  

 

Tabell 5 Multilevel linjär regressionsanalys av vinjettvariabler på respondenternas bedömning 

av hur allvarlig situationen var efter samtalet med pappan  

Antal bedömningar för nivå 1 n=481 
Modell 1 (enbart 

varianskomponenter) 
Modell 2 

 

 

Intercept 

 

b-koefficient  

 

5,389  

p-värde  

 

0,000  

b-koefficient 

  

4,452  

p-värde  

  

0,000  

Typ av våld 

Förbjudit barnens mamma att ha kontakt med vänner   

Slagit barnens mamma i ansiktet.  

Knuffat barnens mamma så att hon ramlat omkull.  

Under en kort stund tagit ett hårt grepp om halsen på 

barnens mamma.   

Hotat att döda barnens mamma om hon lämnar honom.  

Hotat att allvarligt skada barnens mamma om hon 

pratar med andra män.  

  

  
 

 

ref. 

0,330 

0,222 

0,572 

 

0,681 

0,528 

 

 

0,011 

0,085 

0,000 

 

0,000 

0,000 

Etnicitet  

Svensk bakgrund  

Utomeuropeisk bakgrund  

  

     

ref. 

– 0,045 

 

 

0,549 

Tidigare kännedom hos socialtjänsten 

Aldrig tidigare kontakt med socialtjänsten  

En gång tidigare kontakt med socialtjänsten  

Flera gånger tidigare kontakt med socialtjänsten  

  

     

ref. 

0,045 

0,225 

 

 

0,631 

0,015 

Inställning till våldet  

Förnekar att han utövat våld  

Erkänner till viss del att han utövat våld men skyller på 

offret  

Erkänner till viss del att han utövat våld men skyller på 

substansbruk  

Erkänner att han utövat våld och säger att han kommer 

söka hjälp  

  

     

ref. 

0,355 

 

0,337 

 

0,109 

 

 

0,002 

 

0,005 

 

0,289 
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Antal bedömningar för nivå 1 n=481 
Modell 1 (enbart 

varianskomponenter) 
Modell 2 

 

 

Socioekonomisk status  

Lågstatusyrke  

Arbetslös eller dyl.  

Mellanstatusyrke  

Högstatusyrke  

 

     

 

 

ref. 

0,408 

0,262 

0,336 

 

 

 

 

0,000 

0,014 

0,002 

Socialt nätverk  

Obefintligt/litet nätverk  

Mellanstort nätverk  

Stort nätverk  

     

ref. 

– 0,143 

– 0,167 

 

 

0,121 

0,066 

Våldsutövarens upplevda mående  

Upplevs lugn  

Upplevs deprimerad  

Upplevs aggressiv  

  

     

ref. 

– 0,025 

0,225 

 

 

0,785 

0,014 

Varianskomponent för vinjettnivå  0,706 0,000 0,591 0,000 

Varianskomponent för respondentnivå  

  

0,631 0,000 0,657 0,000 

ICC, Intraklasskorrelation  47 % 53 % 

 

5.2.1.1 Variabeln ”typ av våld”  

Tabell 5 visar att typ av våld har stor inverkan på respondenternas allvarlighetsbedömningar. 

De våldshändelser som i genomsnitt bedömts som mest allvarliga var de där förövaren hotat 

att döda, hotat att allvarligt skada samt där förövaren tagit ett hårt grepp om halsen på den 

utsatta. Den våldshändelse som i genomsnitt bedömdes som minst allvarlig var den i vilken 

förövaren förbjöd den utsatta att träffa vänner. Skillnaden i allvarlighetsbedömningar mellan 

de allvarligaste händelserna och den minst allvarliga händelsen (som utgör referenskategorin) 

är mellan 0,528 och 0,681 skalsteg. Där emellan befinner sig våldshändelserna där förövaren 

slagit den utsatta i ansiktet samt knuffat den utsatta så att hon ramlat omkull. När analys med 

enbart vinjettvariabler görs är skillnaderna mellan samtliga inkluderade våldshändelser (utom 

“knuffat barnens mamma...”) och den aktuella referenskategorin statistiskt signifikanta.   

  

5.2.1.2 Variabeln ”etnicitet”  

Tabell 5 visar att etnicitet har mycket liten inverkan på respondenternas 

allvarlighetsbedömningar. Skillnaden i bedömning mellan “svensk bakgrund” som gjorde att 

vinjetterna i genomsnitt bedömdes som något allvarligare (och som utgör referenskategorin) 

och “utomeuropeisk bakgrund” var enbart 0,045 skalsteg. Analysen visar att skillnaden ej är 

statistiskt signifikant.   
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5.2.1.3 Variabeln ”tidigare kännedom hos socialtjänsten”  

Tabell 5 visar att socialtjänstens tidigare kännedom om familjen i genomsnitt hade viss 

inverkan på respondenternas allvarlighetsbedömningar. De vinjetter där familjen hade haft 

kontakt med socialtjänsten flera gånger tidigare bedömdes i genomsnitt som mest allvarliga 

och de där familjen aldrig tidigare hade haft kontakt med socialtjänsten som minst allvarliga. 

Skillnaden i allvarlighetsbedömningar mellan “aldrig kontakt tidigare” (som utgör 

referenskategori) och “kontakt flera gånger tidigare” är 0,225 skalsteg. Där emellan befinner 

sig “kontakt en gång tidigare”. Analysen visar att skillnaden mellan referenskategorin och 

“kontakt flera gånger tidigare” är statistiskt signifikant. Skillnaden mellan referenskategorin 

och “kontakt en gång tidigare” är ej statistiskt signifikant.   

  

5.2.1.4 Variabeln ”inställning till våldet”  

Tabell 5 visar att våldsutövarens inställning till våldet hade relativt stor inverkan på 

respondenternas allvarlighetsbedömningar. De inställningar som i genomsnitt bedömts som 

mest allvarliga är “erkänner till viss del men skyller på den utsatta” samt “erkänner till viss 

del men skyller på substansbruk”. Den inställning som bedömts som minst allvarlig är 

“förnekar att det förekommit våld”. Skillnaden i skalsteg mellan de allvarligaste 

inställningarna och den minst allvarliga inställningen (referenskategorin) är 0,337–0,355 

skalsteg. Där emellan befinner sig “erkänner och ska söka hjälp...”. Analysen visar att 

skillnaden mellan referenskategorin och båda inställningarna där våldsutövaren erkänner till 

viss del men skyller på den utsatta/substansbruk är statistiskt signifikanta. Skillnaden mellan 

referenskategorin och “erkänner och ska söka hjälp” är ej statistiskt signifikant.   

  

5.2.1.5 Variabeln ”socioekonomisk status”  

Tabell 5 visar att socioekonomisk status har relativt stor inverkan på respondenternas 

allvarlighetsbedömningar. Den status som bedömdes som mest allvarlig var “arbetslös eller 

dylikt” och den status som bedömdes som minst allvarlig var “lågstatusyrke”. Skillnaden i 

allvarlighetsbedömningar mellan den status som bedömdes som mest allvarlig och den som 

bedömdes som minst allvarlig (som utgör referenskategori) är 0,408 skalsteg. Där emellan 

befinner sig “mellanstatusyrke” och “högstatusyrke”. Analysen visar att skillnaderna mellan 

samtliga inkluderade socioekonomiska statusar och den aktuella referenskategorin är 

statistiskt signifikanta.   
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5.2.1.6 Variabeln ”socialt nätverk”  

Tabell 5 visar att nätverk i genomsnitt hade mycket liten inverkan på respondenternas 

allvarlighetsbedömningar. Det sociala nätverk som bedömdes som mest allvarligt var “har ett 

obefintligt nätverk” och det som bedömdes som minst allvarligt var “har ett stort nätverk”. 

Skillnaden i allvarlighetsbedömningar mellan den mest allvarliga och minst allvarliga 

nätverket var 0,167 skalsteg. Där emellan befinner sig “har ett visst nätverk”. Analysen visar 

att skillnaderna mellan de inkluderade sociala nätverken och referenskategorin inte är 

statistiskt signifikanta.   

  

5.2.1.7 Variabeln ”våldsutövarens upplevda mående”  

Tabell 5 visar att våldsutövarens upplevda mående har viss påverkan på respondenternas 

allvarlighetsbedömningar. Det mående som bedömts som mest allvarligt är det där pappan 

upplevs som arg och det mående som bedömdes som minst allvarligt var det där pappan 

upplevdes som lugn. Skillnaden i bedömningar mellan det mest allvarliga måendet och minst 

allvarliga måendet (som utgör referenskategori) var i genomsnitt 0,225 skalsteg. Där emellan 

befinner sig “upplevs som nedstämd”. Analysen visar att skillnaden mellan referenskategori 

och “upplevs som arg” är statistiskt signifikant. Skillnaden mellan referenskategori och 

“upplevs som nedstämd” är ej statistiskt signifikant.   

  

5.2.1.8 Varianskomponenter för modell 1 samt modell 2  

Modell 1 i tabell 5 är den “tomma” modellen i multilevelanalysen. Varianskomponenterna i 

modell 1 visar att det finns signifikant oförklarad variation (i bedömningarna om 

allvarlighetsgrad) mellan vinjetter och mellan respondenter. Intraklasskorrelationen visar att 

47 procent av den oförklarade variansen befinner sig på respondentnivå. 

Varianskomponenterna i modell 2 visar att den oförklarade variansen mellan vinjetterna har 

minskat något (som ett resultat av inkluderingen av vinjettvariablerna, som har förklarat en 

del varians), men att oförklarad varians återstår på båda nivåerna. Efter inkluderingen av 

vinjettvariablerna befinner sig 53 procent av den återstående oförklarade variansen på 

respondentnivån.  
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5.2.2 Analys modellerna 3 och 4  

Analysen för respondentvariablerna gjordes i två steg. I modell 3 inkluderades samtliga 

vinjettvariabler och samtliga respondentvariabler utom kommuntillhörighet som oberoende 

variabler. I modell 4 inkluderades även kommuntillhörighet som oberoende variabel. 

Anledningen till att analysen gjordes i två steg är att kommuntillhörighet i denna typ av 

analyser normalt brukar tillhöra en egen nivå - nivå 3, eller den organisatoriska nivån. Det var 

dock för få kommuner i studien för att lägga till en tredje nivå i analysen, varpå 

kommuntillhörigheten istället behandlades som en “egenskap” hos respondenten. För att i 

detalj kunna studera hur varianskomponenten för respondentnivån förändrades när 

kommuntillhörighet lades till skedde detta i ett separat sista steg av analysen.  

Vid inkluderingen av respondentvariabler som oberoende variabler skedde enbart 

marginella förändringar i resultaten för vinjettvariablerna, och endast den vinjettvariabel som 

förändrades nämnvärt (dvs. våldshändelse) presenteras i Tabell 5 (vinjettvariabeln “knuffat 

barnen mamma...” blev nästan statistiskt signifikant, se kursiverade p-värden i tabellen). Att 

det ej finns statistisk signifikans för vissa respondentvariabler (trots relativt stora b-

koefficienter) kan bero på att antalet respondenter i studien är lågt.  

 

Tabell 6 Multilevel linjär regressionsanalys av vinjettvariabler samt respondentvariabler på 

respondenternas bedömning av hur allvarlig situationen var efter samtalet med pappan. 

Samtliga vinjettvariabler är inkluderade i analysen även om enbart en presenteras i tabellen.   

n för nivå 1 = 481  
n för nivå 2 = 49  

Modell 3 Modell 4 

 

 

Intercept 

 

b-Koefficient 

 

4,771 

p-värde 

 

0,000 

b-Koefficient 

 

4,245 

p-värde 

 

0,000 

Typ av våld 

Förbjudit barnens mamma att ha kontakt med vänner   

Knuffat barnens mamma så att hon ramlat omkull.  

 

ref. 

0,237 

 

 

0,068 

 

ref. 

0,252 

 

 

 

0,052 

 

Respondentvariabler 
    

Kön  

Kvinna  

Man  

 

 

ref. 

0,298 

 

 

0,300 

 

ref. 

0,353 

 

 

0,159 

Antal yrkesverksamma år som socialsekreterare 

 

– 0,021 0,160 – 0,025 0,064 

Erfarenhet av att handlägga ärenden som rör  

våld i nära relation  

0-25 % av mina ärenden rör våld i nära relation  

25-49% av mina ärenden rör våld i nära relation  

50-74 % av mina ärenden rör våld i nära relation  

75-100% av mina ärenden rör våld i nära relation  

  

 

 

ref. 

– 0,307 

– 0,396 

0,922 

 

 

 

 

0,292 

0,221 

0,062 

 

 

ref. 

– 0,226 

– 0,532 

1,039 

 

 

 

 

0,392 

0,075 

0,017 
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n för nivå 1 = 481  
n för nivå 2 = 49  

Modell 3 Modell 4 

Kommun  

Kommun 1  

Kommun 2  

Kommun 3  

Kommun 4  

Kommun 5   

Kommun 6  

Kommun 7  

 

     

ref. 

0,692 

0,553 

– 0,255 

0,638 

0,616 

1,347 

 

 

0,084 

0,133 

0,625 

0,032 

0,089 

0,000 

Varianskomponent för vinjettnivå  0,591 0,000 0,591 0,000 

Varianskomponent för respondentnivå  

 

0,558 0,000 0,371 0,000 

ICC, Intraklasskorrelation  49 % 38 % 

 

5.2.2.1 Respondentvariabel “kön”  

Tabell 6 visar att respondenternas kön har viss inverkan på deras allvarlighetsbedömningar. 

Den kategori som bedömde vinjetterna som mest allvarliga var män. Skillnader i 

allvarlighetsbedömningar mellan män och kvinnor (som var referenskategori) var 0,353 

skalsteg. Skillnaden är ej statistiskt signifikant.  

  

5.2.2.2 Respondentvariabel “antal arbetade år som socialsekreterare”  

Tabell 6 visar att antal yrkesverksamma år har viss inverkan på respondenternas 

allvarlighetsbedömningar. Varje yrkesverksamt år gjorde att allvarlighetsbedömningen i 

genomsnitt minskade med 0,025 skalsteg. När analys görs tillsammans med vinjettvariablerna 

är skillnaden dock ej statistiskt signifikant.   

  

5.2.2.3 Respondentvariabel “erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i nära 

relation”  

Tabell 6 visar att erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i nära relation har stor 

inverkan på respondenternas allvarlighetsbedömningar. De respondenter som hade 75–100 

procent ärenden som rörde våld i nära relation bedömde i genomsnitt vinjetterna som mest 

allvarliga och de som hade 50–74 procent ärenden som rörde våld i nära relation bedömde i 

genomsnitt vinjetterna som minst allvarliga. Skillnaden i allvarlighetsbedömningar mellan 

dem är 1,597 skalsteg. Där emellan befinner sig de respondenter som har 25–49 procents 

ärenden som rör våld i nära relation. Kategorierna “har inga ärenden som rör våld i nära 

relation” och “har mindre är 25 % ärenden som rör våld i nära relation” slogs ihop till en 

referenskategori. Analysen visar att skillnaderna är statistiskt signifikanta mellan 

referenskategorin och kategorin “75–100 % ärenden...” men ej för övriga kategorier. När 
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separata analyser görs med kategorierna “25–49 % ärenden” samt “49–75 % ärenden...” som 

referenskategorier visar dessa att även skillnaderna mellan de två referenskategorierna och 

kategorin “75–100 % ärenden...” är statistiskt signifikanta. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att endast tre personer har en ärendemängd på 75–100 procent vilket gör att resultatet måste 

tolkas med försiktighet.   

  

5.2.2.4 Variabeln “kommuntillhörighet”  

Som beskrivits ovan gjordes två separata analyser av respondentvariablerna där 

kommuntillhörighet inte inkluderades i den första av dem. Tabell 6 visar att 

kommuntillhörighet till viss del har betydelse för respondenternas allvarlighetsbedömningar. I 

Kommun 7 bedömdes vinjetterna i genomsnitt som 1,347 skalsteg allvarligare än i den 

kommun som var referenskategori (Kommun 1). Där emellan befinner sig övriga kommuner. 

När analys görs tillsammans med vinjettvariabler är skillnaderna gentemot referenskategorin 

statistiskt signifikanta endast för kommun 5 och Kommun 7. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att vissa av kommunerna är små, vilket påverkar p-värdena.  

  

5.2.2.5 Varianskomponenter för modell 3 samt modell 4  

Den största skillnaden mellan modellerna 3 och 4 ligger i analysernas varianskomponenter. I 

båda modellerna kvarstår signifikant oförklarad varians på båda nivåerna när samtliga 

variabler tagits med i analysen. Värdet på varianskomponenterna för nivå 1 är identiska med 

motsvarande siffra i modell 2 (0,591; se Tabell 5). Intraklasskorrelationen för modell 3 där 

vinjettvariablerna samt alla respondentvariabler utom kommuntillhörighet inkluderats som 

oberoende variabler visar att den oförklarade variansen på respondentnivån nu har sjunkit till 

49 procent (från 53 %, se tabell 5). Det betyder att respondentvariablerna har förklarat en del 

av variansen i allvarlighetsbedömningarna. I modell 4 där samtliga oberoende variabler på 

båda nivåerna inkluderats har intraklasskorrelationen sjunkit ytterligare, till 38 procent. Detta 

antyder att kommuntillhörighet förklarar en icke oväsentlig del av variansen i 

allvarlighetsbedömningar mellan respondenter, och således är en viktig variabel när det 

kommer till att förklara och analysera hur bedömningar gällande våld i nära relation görs.   
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6. Diskussion  

I aktuell studie har fokus legat på att analysera de olika variablernas påverkan på 

bedömningen av allvarlighetsgraden av våld i nära relation i syfte att hitta gemensamma 

bedömningsprinciper. Undersökningen gjordes med hjälp av experimentella vinjetter. 

Vinjetterna skapas utifrån de faktorer som forskaren önskar studera gällande hur de påverkar 

bedömningen om en utvald företeelse (Rossi & Anderson, 1982). De beskriver en utvald 

situation där de dimensioner som forskaren önskar studera manipuleras simultant för att skapa 

olika varianter av vinjetterna. Vinjetterna presenterades för respondenterna i enkätform. 

Avsnittet kommer huvudsakligen utgå ifrån de hypoteser gällande vinjettdimensionerna och 

respondentvariablerna som ställdes upp utifrån tidigare forskning (se avsnitt 3.2). Störst fokus 

kommer ligga på att tolka och diskutera de resultat som var statistiskt signifikanta.  

Som konstaterats i analysen av resultatet var spridningen av svaren på den beroende 

variabeln relativt liten. I det stora flertalet av skattningarna (77 procent av dem) bedömdes 

allvarligheten för händelsen som beskrevs i vinjetterna som en 5: a, 6: a eller 7: a på en skala 

1–7 (där 1 = inte alls allvarlig och 7 = väldigt allvarlig). Att ha en liten spridning kring 

medelvärdet i en experimentell vinjettundersökning kan anses som negativt. En stor spridning 

betyder att det kan finnas en variation i hur de utvalda dimensionerna påverkar bedömningen 

(en stor spridning kan dock även vara resultatet av att respondenterna gör olika bedömningar, 

oavsett vilka dimensioner som finns i vinjetten), medan en liten spridning kan tyda på det 

motsatta. Resultatet kan dock tolkas som att ärenden som rör våld i nära relation generellt 

bedöms som allvarliga av socialsekreterare. Att våld i nära relation är något som ska tas på 

allvar signaleras inte minst av att socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att hjälpa de utsatta, 

men också av att det finns en skyldighet att inleda en barnavårdsutredning i de ärenden där 

barn kan ha bevittnat våld. Det finns även ett flertal riktlinjer och allmänna råd från 

Socialstyrelsen om hur ärenden som rör våld i nära relation ska handläggas (Socialtjänstlag 

2001:453, Socialstyrelsen, 2014a, Socialstyrelsen, 2016). Detta kan kopplas till Molanders 

(2011) diskussion om diskretion ur ett strukturellt perspektiv. Det finns på en strukturell nivå 

helt enkelt många signaler om att våld i nära relation är ett problem som ska bedömas som 

allvarligt vilket påverkar det strukturella handlingsutrymmet för de socialsekreterare som ska 

göra bedömningar av problemet, vilket även ger avtryck i aktuell studie. Det går med andra 

ord att anta att begränsningar i det diskretionära utrymmet gör att det inte finns möjlighet att 

bedöma ett ärende som inbegriper våld i nära relation som “inte alls allvarligt” vilket kan 

förklara att skalsteg 1 inte använts av någon respondent i studien.   



 

48 
 

  

6.1 Diskussion utifrån hypoteser  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till teori och till de hypoteser som 

ställdes upp i avsnitt 3.3. Nedan redovisas huruvida hypoteserna får stöd av resultaten som 

framkommit i den multivariata analysen eller inte. Hypoteserna om vinjettdimensionerna 

redovisas utifrån resultat i tabell 5 förutom hypotesen “Typ av våld” (avsnitt 6.1.1) som även 

delvis redovisas utifrån tabell 6.   

  

6.1.1 Hypotesdiskussion ”typ av våld”   

Hypotesen var att de vinjetter som innehåller uppgifter om fysiskt våld i genomsnitt skulle 

bedömas som allvarligare. Resultatet visar att denna hypotes inte stöds av den multivariata 

analysen. De våldshändelser som bedömdes som mest allvarliga var två från dimensionen 

“psykiskt våld” och en från dimensionen “fysiskt våld”. Den tidigare forskningen visar att 

fysiskt våld ofta bedöms som allvarligare utifrån att det ger mer “synliga” konsekvenser (jfr 

Hammock. et. al., 2015, Stewart-Williams, 2002). I aktuell undersökning bedömdes dock 

psykiskt våld och fysiskt våld som lika allvarligt. Detta skulle kunna härledas till att de 

kategorier som bedömdes som allvarligare innehåller en komponent där den utsattes liv kan 

uppfattas som hotat. Direkta hot om att skada eller döda samt att ta strypgrepp på en annan 

människa kan kopplas till hotet om dödligt våld vilket kan vara förklaringen till att de bedöms 

som allvarligare. Detta kan i sin tur kopplas till generell kunskap och intuitiv kunskap i 

bedömningar (jfr Kahneman, 2011); att socialsekreteraren intuitivt bedömer dessa situationer 

som farligare utifrån generell bakgrundskunskap (t.ex. från medierapportering och liknande) 

om att risken för dödligt våld finns där i ärenden som rör våld i nära relation. Resultatet kan 

ändå anses styrka den tidigare forskning som finns (att våld som ger synliga skador bedöms 

som mer allvarligt); detta då allvarlighetsbedömningarna generellt ökade då våldet kunde 

antas ge mer allvarliga skador.   

  

6.1.2 Hypotesdiskussion ”etnicitet”  

Hypotesen var att de vinjetter där våldsutövaren är av utomeuropeisk bakgrund i genomsnitt 

skulle bedömas som allvarligare, dock enbart i liten utsträckning. Resultatet visar att denna 

hypotes inte stöds av den multivariata analysen. Analysen visade istället det omvända; de 

vinjetter där våldsutövaren hade utomeuropeisk bakgrund bedömdes i genomsnitt som mindre 

allvarliga. Dock var skillnaden så marginell att det i princip kan sägas att allvarlighetsgraden 
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för de olika variabelvärdena bedömdes som likvärdig. Inför analysen omkodades de 10 

svenska namnen och de 10 utomeuropeiska namnen till två vinjettvariabler (“svensk 

bakgrund” samt “utomeuropeisk bakgrund”), men innan omkodningen gjordes gick det att se 

att vissa av de svenska namnen gjorde att vinjetterna i genomsnitt skattades som allvarligare 

och att detsamma gällde för de utomeuropeiska namnen. Vilka namn från respektive 

vinjettvariabel som gjorde att skalstegen ökade eller minskade var dock till synes helt 

slumpmässigt. Resultatet skulle kunna tolkas som att etnicitet inte verkar spela roll när 

socialsekreterare gör bedömningar gällande allvarlighetsgraden av våld i nära relation. 

Resultatet bör dock eventuellt tolkas med försiktighet då det kan vara ett utslag av social 

önskvärdhet utifrån att respondenterna anade att variationen av namn i vinjetterna syftade till 

att undersöka etnicitet och därför svarade utifrån hur de tänkte att de “borde” svara istället för 

hur de verkligen tyckte.   

  

6.1.3 Hypotesdiskussion ”tidigare kännedom hos socialtjänsten”  

Hypotesen var att de vinjetter där socialtjänsten har en tidigare kännedom om familjen i 

genomsnitt skulle bedömas som allvarligare. Resultatet visar att denna hypotes stöds av den 

multivariata analysen. Allvarlighetsbedömningen ökade i skalsteg för samtliga variabelvärden 

gentemot referenskategorin (“har aldrig tidigare haft kontakt med socialtjänsten”). Tidigare 

forskning visar att det faktum att socialtjänsten har tidigare kännedom om familjen kan vara 

en indikation på att det finns problem inom familjen som ligger inom socialtjänstens 

ansvarsområde (Gegner, 2009). Bedömningsprincipen kan förstås inom utrymmet för det 

diskretionära resonemanget; om och iså fall hur tidigare kännedom om familjen ska vägas in i 

en bedömning beslutas av den enskilde socialsekreteraren. Tidigare kännedom är dock något 

som kan skapa snedvridningar i en pågående bedömningssituation just utifrån att 

socialsekreterare inte sällan håller fast vid de första uppgifter som inkommit trots att de kan 

vara felaktiga (jfr Gambrill, 2012 samt Munro 2020). Uppgifter gällande familjen som 

inkommit vid tidigare tillfällen kan således finnas kvar och påverka senare bedömningar även 

om de inte är adekvata. Den tidigare kännedomen kan hypotetiskt gälla även andra sociala 

problem än sådana som är relaterade till våld i nära relation och som därmed inte borde 

påverka bedömningen av våldet i sig. Tidigare kännedom kopplat till våld i nära relation kan 

med andra ord vara ett intressant område för vidare forskning; vilken typ av tidigare 

information om klienten som påverkar bedömningar av allvarlighet för våld i nära relation och 

hur denna kännedom påverkar bedömningen av allvarlighetsgraden (bedöms våldet t.ex. som 

allvarligare om det finns kännedom om tidigare missbruk etc.).  



 

50 
 

  

6.1.4 Hypotesdiskussion ”inställning till våldet”  

Hypotesen var att de vinjetter där våldsutövaren förnekar att det förekommit våld alternativt 

erkänner till viss del men inte tar ansvar för det som hänt i genomsnitt skulle bedömas som 

allvarligare. Resultatet visar att denna hypotes till viss del stöds av den multivariata analysen. 

Den kategori som gjorde att vinjetterna i genomsnitt bedömdes som minst allvarliga var den 

där våldsutövaren förnekade att det förekommit våld. De variabelvärden som gav nämnvärt 

allvarligare skattningar var de där våldsutövaren till viss del erkände våldet men skyllde det 

som hänt på antingen den utsatta eller på att han druckit alkohol.   

Varför vinjetterna där våldsutövaren helt förnekar våldet bedöms som mindre allvarliga 

är svårt att svara på utifrån aktuell studie och skulle kunna vara ett intressant område för 

vidare forskning. Existerande forskning visar dock att den första bedömning som görs i ett 

ärende ofta är den som sedan kvarstår under resterande tid som ärendet hanteras (Gambrill 

2012 samt Munro, 2020) även om det vid senare tillfällen kommer in uppgifter som motsäger 

de första uppgifterna. Om den första uppgiften som inkommer i ärendet är att det inte 

förekommit något våld finns det således en risk för att de uppgifterna kommer prägla fortsatt 

handläggning (jfr Munro 2020 samt Ponnert, 2013). Forskning visar att förövare av våld ofta 

har en tendens att förminska våldet de utfört i syfte att skydda sig själva från konsekvenser 

(Harsey & Freyd, 2020). Vetskapen om det kan ses som en grund för generell 

forskningsbaserad kunskap (jfr Gambrill, 2012); om socialsekretaren har kännedom om detta 

faktum kan det vara kunskap som påverkar en bedömning. Om så inte är fallet kan dock 

uppgifter från förövaren om att det inte förekommit något våld bli den “sanning” som sedan 

präglar ärendets fortsatta handläggning. Resultatet av studien tyder med andra ord på att den 

första kontakten i ett ärende som rör våld i nära relation kan vara viktig för vilken hypotes 

som präglar den fortsatta handläggningen.   

  

6.1.5 Hypotesdiskussion ”socioekonomisk status” 

Hypotesen var att de vinjetter där familjen kan antas ha en låg socioekonomisk status i 

genomsnitt skulle bedömas som allvarligare. Resultatet visar att denna hypotes till viss del 

stöds av den multivariata analysen. Den vinjettvariabel som gjorde att allvarlighetsgraden i 

bedömningarna i genomsnitt ökade mest i skalsteg var “arbetslös eller liknande” vilket går i 

linje med den tidigare forskning som presenterats (jfr Drake & Zuravin, 1998; Johnson-Reid, 

Drake & Kohl, 2009; Enosh & Bayer-Topilsky, 2015). Värt att uppmärksamma är att även 
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variablerna “mellanstatusyrke” samt “högstatusyrke” gav allvarligare skattningar i jämförelse 

med referenskategorin “lågstatusyrke”. Varför så är fallet är svårt att uttala sig om.  

Att socioekonomisk status är en av de variabler som till störst del påverkar hur allvarligt 

ett ärende som rör våld i nära relation bedöms vara är ett intressant faktum. Spelar det 

egentligen någon roll vilket yrke våldsutövaren har när det kommer till att bedöma hur 

allvarligt våld i nära relation är? De flesta skulle sannolikt svara “nej” på den frågan. Aktuell 

studie visar dock på motsatsen; att förövarens yrke faktiskt kan spela roll för hur allvarlig en 

våldshändelse bedöms vara. Varför just “mellanstatusyrke” och “högstatusyrke” gör att 

vinjetterna bedöms som allvarligare än “lågstatusyrke” går inte att uttala sig om då metoden 

som tidigare nämnts enbart fångar bedömningsprincipen och inte tankeprocessen bakom. 

Dock skulle frågan kunna vara ett område som är intressant för vidare forskning. Det är dock 

intressant att fundera över hur socioekonomisk status hade påverkat bedömningarnas om 

respondenterna svarat utifrån den sociala önskvärdheten (jfr Larson, 2019) istället för utifrån 

hur de själva tänkte i frågan. Även detta är ett område som skulle kunna vara intressant för 

vidare forskning.   

  

6.1.6 Hypotesdiskussion ”socialt nätverk”  

Hypotesen var att de vinjetter där familjen har ett obefintligt nätverk i genomsnitt skulle 

bedömas som allvarligare. Resultatet visar att denna hypotes stöds av den multivariata 

analysen. De vinjetter där familjen hade ett obefintligt nätverk var i genomsnitt de som 

bedömdes som allvarligast. Övriga vinjettformuleringar gjorde att allvarlighetsbedömningen i 

genomsnitt minskade något, dock enbart i liten utsträckning. Resultatet stämmer överens med 

den tidigare forskning som presenterats (jfr Överlien, 2012), dock var ingen av skillnaderna 

statistiskt signifikanta (även om en av skillnaderna låg nära gränsen för signifikans). Utifrån 

detta behöver resultatet tolkas med stor försiktighet, dock kan det sägas att respondenterna i 

aktuell studie tog större hänsyn till våldsutövarens socioekonomiska status än familjens 

nätverk när de gjorde sina bedömningar. Varför så var fallet, och om resultatet skulle hålla 

även i en större studie är två möjligheter till framtida studier.   

  

6.1.7 Hypotesdiskussion ”våldsutövarens upplevda mående”  

Hypotesen var att de vinjetter där våldsutövaren upplevs som aggressiv eller nedstämd i 

genomsnitt skulle bedömas som allvarligare. Resultatet visar att denna hypotes delvis stöds av 

den multivariata analysen. De vinjetter där våldsutövaren kunde uppfattas som nedstämd var 
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de som i genomsnitt bedömdes som minst allvarliga; dock var skillnaden mellan dessa och de 

vinjetter där våldsutövaren kunde uppfattas som lugn mycket liten och resultatet var inte 

statistiskt signifikant. De vinjetter där våldsutövaren kunde upplevas som aggressiv gjorde att 

bedömningen av allvarlighet ökade något.   

Den tidigare forskningen som presenterades visar att faktorer som tydde på att en 

förälder hade ett dåligt psykiskt mående var något som gjorde att ett ärende oftare bedömdes 

som mer allvarligt (Östberg, 2010). Resultat i aktuell studie motsäger detta, dock kan 

generaliseringar till en större population ej göras. Ett aggressivt beteende gentemot 

socialtjänsten verkar dock vara något som gör att ett ärende bedöms som mer allvarligt, vilket 

kan kopplas till Sundell et al. (2008) som menar att föräldrar som inte visar insikt i sin 

problematik kan göra att ett ärende bedöms som allvarligare. Ett utåtagerande beteende 

gentemot till exempel en myndighet skulle också kunna tolkas som att förövaren har problem 

med att hantera sin aggressivitet.   

  

6.1.8 Hypotesdiskussion respondentvariabler  

När det kommer till att studera hur respondenternas olika egenskaper kan tänkas påverka 

deras bedömningar finns tydliga kopplingar till teorier om gräsrotsbyråkrati och diskretion. 

Vilket utrymme har respondenterna att göra bedömningar och hur påverkar deras egenskaper 

hur de utövar diskretion? Molander (2011) menar som tidigare nämnts att diskretion består av 

två delar – de strukturella förutsättningarna men också det diskretionära resonemanget. Båda 

dessa kan förstås och analyseras utifrån studiens respondentvariabler. Liknande resonemang 

för Wallander och Molander (2014) i sin artikel där de kopplar ihop möjligheten att undersöka 

framförallt diskretionens epistemiska aspekter med hjälp av experimentella 

vinjettundersökningar. Den aktuella studiens respondenter är gräsrotsbyråkrater som befinner 

sig i skärningspunkten mellan organisation och individ, och i studien blir framförallt 

organisationens påverkan på bedömningsprocessen tydlig. Även individuella faktorer hos 

respondenterna samt deras grad av yrkeserfarenhet är faktorer som påverkar det diskretionära 

resonemanget.   

Följande hypoteser ställdes upp för respondentvariablerna:  

 De vinjetter som bedöms av manliga socialsekreterare kommer i genomsnitt att skattas 

som mindre allvarliga  

 De vinjetter som bedöms av socialsekreterare med längre yrkeserfarenhet kommer i 

genomsnitt att bedömas som mindre allvarliga.  
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 Ju högre andel ärenden rörande våld i nära relation som en socialsekreterare har, desto 

allvarligare kommer vinjetterna i genomsnitt att bedömas.   

 Allvarlighetsbedömningen kommer i genomsnitt påverkas av vilken kommun som 

respondenten tillhör.  

  

Resultatet visar att den enda hypotesen som inte får något som helst stöd av den multivariata 

analysen är den att manliga respondenter i genomsnitt skulle bedöma vinjetterna som mindre 

allvarliga. Analysen av resultatet visade det omvända; att de manliga respondenterna i 

genomsnitt bedömde vinjetterna allvarligare än de kvinnliga respondenterna. Några generella 

slutsatser kan dock ej dras utifrån analysen, dels p.g.a. att skillnaden ej är statistiskt 

signifikant och dels för att studien enbart hade 10 manliga respondenter. Resultatet motsäger 

även tidigare forskning gällande mäns sätt att uppfatta våld (jfr Dagirmanjian et. al, 2017; 

Feld & Felson, 2008; Hardy et. al, 2010). Ytterligare studier med fler (manliga) respondenter 

skulle behövas för att undersöka frågan vidare.   

Hypoteserna om att längre yrkeserfarenhet och högre exponering för ärenden som rör 

våld i nära relation påverkar allvarlighetsbedömningarna stöds delvis av den multivariata 

analysen. För varje yrkesverksamt år minskade bedömningen av allvarlighet i genomsnitt med 

0,02 skalsteg, det vill säga en mycket liten minskning. Gällande erfarenhet av att handlägga 

ärenden som rör våld i nära relation visade resultatet att de socialsekreterare som hade hög 

exponering för denna typ av ärenden också var de som i genomsnitt bedömde vinjetterna som 

mest allvarliga. För de två mellannivåerna i variabeln (25–75% av nuvarande ärenden rör våld 

i nära relation) minskade bedömningen i genomsnitt med ca 0,4 skalsteg gentemot 

referenskategorin. Resultatet kan tolkas som att socialsekreterare som har en mycket hög 

exponering för ärenden som rör våld i nära relation ser dem som allvarligare. Att exponeras 

för ett problem i stor utsträckning kan antas påverka hur det diskretionära resonemanget förs 

då det ger en större inblick i problematiken och därmed ökad medvetenhet om konsekvenser 

och risker. Att de socialsekreterare som befann sig i ”mellandimensionen” (25–75 %) i 

genomsnitt bedömde vinjetterna som mindre allvarliga går att förstå med samma resonemang; 

för dem kan ett ärende som rör våld i nära relation antas vara “ett bland många”. Ställt i 

relation till andra sociala problem kan det tänkas att våld i nära relation inte framträder som 

speciellt allvarligt vilket kan tänkas påverka det diskretionära resonemanget. Samma analys 

kan även tänkas gälla för antal yrkesverksamma år; en långvarig exponering för olika sociala 

problem påverkar uppfattningen kring hur ett “allvarligt problem” ska definieras. Repetition 

med variation (jfr Stokes & Schmidt, 2012) har med andra ord lärt erfarna socialsekreterare 
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hur de ska bedöma ärenden och att förekomsten av ett socialt problem i sig inte behöver 

föranleda att ett ärende direkt bedöms som väldigt allvarligt. En stor diversitet bland ärendena 

kan även antas bidra till ökad kategorisering av klienter; som Lipsky (2010) och Hasenfeldt 

(2010) beskriver är denna typ av kategorisering ett sätt för socialarbetare att diskretionärt 

hantera just den mångfald som de möter i sitt arbete. Att sortera klienter i kategorier kan även 

det antas vara något som påverkar hur allvarligt ett ärende bedöms vara då de individuella 

faktorerna lätt kan osynliggöras när klienten blir en ”kategori”.   

Ett av studiens mest intressanta resultat var den påverkan kommuntillhörighet hade för 

hur allvarliga vinjetterna bedömdes. Termen “agency behavior” kan användas som ett sätt att 

förklara företeelsen (Lipsky, 2010). Även Molanders (2011) resonerande om den epistemiska 

diskretionen – riktlinjer, men även normer och föreställningar - kan antas påverka det faktum 

att bedömningarna skiljde sig åt mellan olika arbetsplatser. Att en “samsyn” gällande en fråga 

råder inom en unik arbetsplats är måhända inte speciellt konstigt då socialtjänstlagen som 

konstaterats enbart är en ramlagstiftning, men att skillnaden i vissa fall är så pass 

framträdande som framgick i studien kan ses som anmärkningsvärt (värt att komma ihåg är 

dock att enbart vissa av resultaten var statistiskt signifikanta). Samtliga respondenter är det 

som Lipsky (2010) beskriver som gräsrotsbyråkrater och befinner sig i den svåra skärningen 

mellan klienters behov och organisationens riktlinjer. De har visst mandat att göra 

diskretionära bedömningar, men resultatet visar att det “hål” för diskretion som Dworkin 

(1977) beskriver tycks vara olika för varje enskild arbetsplats. Diskretionärt resonemang kan 

som Molander (2011) nämner även vara kopplat till uttalade och outtalade normer som kan 

finnas på en arbetsplats. Komplexiteten i det diskretionära resonemanget är inget som den 

aktuella studien fångar (vidare forskning med t.ex. kvalitativa intervjuer tillsammans med 

respondenterna hade kunnat bidra till att fånga processen bakom bedömningarna). Dock kan 

det med hjälp av resultatet konstateras att både de strukturella förutsättningarna för diskretion 

samt det diskretionära resonemanget tycks se olika ut beroende på arbetsplats. Nilsson & 

Börjesson (2016) talar om det som de kallar för omotiverade skillnader i socialtjänsten - att 

klienter med likvärdig problematik bemöts och bedöms på olika sätt beroende på vilken 

kommun de kommer till. Omotiverade skillnader beskrivs som ett faktum som riskerar att 

minska kvaliteten på det arbete som utförs inom socialtjänsten i Sverige då de ökar risken för 

att klienterna inte får ett rättssäkert och kunskapsbaserat bemötande. Aktuell studie visar att 

det kan finnas omotiverade skillnader i hur ärenden som innefattar våld i nära relation 

bedöms, och studien kan förhoppningsvis vara ett underlag för att inleda arbetet mot att 

motverka problemet.   



 

55 
 

6.2 Implikationer för praktiken 

Sveriges socialtjänst är till för att hjälpa de mest utsatta medborgarna. Deras arbete grundar 

sig på en gemensam lagstiftning; dock kan variationerna i hur lagstiftningen implementeras 

och bedömningar görs skilja sig åt mellan olika kommuner. I studiens problemformulering 

beskrivs att dessa skillnader kan ge upphov till omotiverade skillnader - att en klient inte får 

samma bemötande och bedömning i kommun X som i kommun Y, trots att hens problematik 

är densamma. Syftet med aktuell studie var att undersöka hur utvalda vinjettdimensioner samt 

respondentegenskaper påverkar bedömningar i ärenden som rör våld i nära relation. Studiens 

begränsningar ligger bland annat i att den inte fångar processen bakom de bedömningar som 

gjorts, alltså varför respondenterna gjorde de bedömningar som de gjorde. För att få fram 

processen bakom bedömningarna hade kompletterande intervjustudier behövt utföras. 

Ytterligare en begränsning i studien är att det kan finnas ytterligare faktorer som påverkar 

bedömningar gällande våld i nära relation som inte finns med i studien och därmed inte heller 

tas hänsyn till. Det resultat som ändå framkommit kan dock tolkas i termer av att det i viss 

mån finns gemensamma bedömningsprinciper, eller ett slags professionell samstämmighet 

gällande vissa grunder för denna typ av bedömningar.  

Resultatet visade att skillnader i allvarlighetsbedömningar delvis kunde förklaras av 

studiens vinjettvariabler. En viss professionell samstämmighet för hur bedömningar av våld i 

nära relation görs fanns till exempel för “typ av våld” samt “socioekonomisk status”. Att 

förövaren nekade till att det förekommit våld var dock något som gjorde att vinjetterna 

bedömdes som mindre allvarliga. Att en socialförvaltning får kännedom om vilka faktorer 

som ligger till grund för de bedömningar som görs inom ramen för dess verksamhet skulle 

kunna bidra till att undersöka om de klienter som kommer till förvaltningen får likvärdig 

hjälp. Dylik kännedom skulle även kunna bidra till att utreda skillnader som inte är 

motiverade vilket är en viktig del i arbetet med ett rättssäkert bemötande.   

En respondentegenskap som hade relativt stor påverkan på hur allvarliga vinjetterna 

bedömdes var den kommuntillhörighet respondenten hade. Resultatet gör att det kan antas 

finnas en risk för att människor som utsätts för våld i nära relation inte får ett likvärdigt 

bemötande beroende på var i Sverige de bor, vilket kan öka risken för att det arbete som 

bedrivs i socialtjänsten inte blir rättssäkert. Hur kan då omotiverade skillnader inom 

socialtjänsten motverkas? Ett sätt är att göra bedömningsprocessen mer strukturerad och på så 

sätt säkerställa att bedömningen görs på adekvata grunder och inte låter sig påverkas av 

ovidkommande faktorer. Det finns kritik mot standardiserade bedömningsinstrument som 
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bland annat. bygger på att dessa minskar socialsekreterares diskretionära utrymme (jfr 

Ponnert & Svensson, 2016). Resultatet av studien skulle dock kunna tolkas som att det 

diskretionära utrymmet skulle kunna ligga till grund för omotiverade skillnader som gör att 

klienter bemöts och bedöms olika utan synbar anledning. Forskningsfrågorna från den 

aktuella studien skulle dock behöva undersökas i en större studie med fler respondenter för att 

se om resultaten kvarstår. Om så är fallet skulle ovan nämnda resultat möjligtvis kunna vara 

en hjälp för att uppmärksamma socialtjänsten på vilka grunder bedömningar görs i syfte att 

göra arbetet mer rättssäkert. Ett sätt att motverka omotiverade skillnader skulle till exempel 

kunna vara att implementera standardiserade riskbedömningsinstrument. Diskretionärt 

utrymme och standardiserade bedömningsmetoder behöver inte heller nödvändigtvis verka i 

motsatsförhållande till varandra, utan istället användas i samspel för att öka rättssäkerheten i 

bemötandet gentemot de klienter som kommer till socialtjänsten för att söka hjälp. 
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Bilagor  

  

Bilaga 1 Rekryteringsbrev respondenter 
 

Hej!   

Jag heter Lisa Norén och skriver just nu min magisteruppsats via Lunds universitet.  Jag 

vänder mig till er för att bjuda in er att delta i min undersökning som rör hur socialsekreterare 

gör bedömningar i ärenden som rör våld i nära relation. Jag önskar komma i kontakt med 

socialsekreterare som arbetar med utredningsarbete som rör barn och ungdomar.   
 

Syftet med studien är att kartlägga hur socialsekreterare bedömer ärenden som rör våld i nära 

relation, detta utifrån olika fiktiva fall i en så kallad vinjettstudie. Genom att samla in 

bedömningar från socialsekreterare vill jag studera vilka faktorer som påverkar hur 

socialsekreterare bedömer allvarlighetsgraden i dessa ärenden. Att göra bedömningar i denna 

typ av ärenden är ett svårt men viktigt jobb. Området är dock lite beforskat och min 

förhoppning är att min uppsats ska kunna bidra med ytterligare kunskap. Min ambition är 

även att studien ska kunna komma er till nytta och vara ett bidrag till er utveckling av arbetet 

med våld i nära relation.  
   
Frågeformuläret kommer ta ca 10 minuter att besvara och består av 10 korta berättelser, s.k. 

vinjetter. Socialsekreterarna ombeds läsa vinjetterna och därefter svara på några korta frågor 

kopplade till varje vinjett. Även några allmänna bakgrundsfrågor kommer att ingå i 

frågeformuläret. Deltagande i undersökningen är frivilligt och de som väljer att delta har 

möjlighet att när som helst avbryta deltagandet fram tills dess att formuläret är inlämnat. 

Deltagandet är även anonymt, inga frågor i studien rör personliga uppgifter och svaren 

kommer inte kunna härledas tillbaka till enskilda personer eller arbetsplatser. Efter att 

vinjetterna besvarats kommer materialet sammanställas statistiskt och svaren analyseras på 

gruppnivå.    
 

När uppsatsen är färdigskriven kommer den finnas tillgänglig för deltagarna i studien digitalt. 

Deltagarna kommer ha möjlighet att fylla i sin mailadress i slutet av frågeformuläret om de 

önskar få uppsatsen skickad till sig när den är färdig.   

Om ni har ytterligare frågor gällande studien är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare antingen via e-post eller telefon.   
   
Med vänliga hälsningar,   
 

Lisa Norén.   
 

E-mail: ************  

Telefon: ***********   
   
Handledare:   
Lisa Wallander, docent och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet   
 

E-mail: ************* 

Telefon: ************ 
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 Bilaga 2 Försättsblad enkäter  

 

Enkät om ärenden där det förekommit våld i nära relation   
Socialsekreterare gör varje dag en stor mängd bedömningar i olika ärenden, bland annat i de 

som rör våld i nära relationer. De händelser som bedöms är ofta komplexa och svåra och 

bedömningarna har stor betydelse för människors liv. Dock saknas det kunskap om hur 

socialsekreterare bedömer situationer där det förekommit våld i nära relation. Ditt deltagande 

i denna enkät kan bidra till att ge svar på hur socialsekreterare som grupp gör professionella 

bedömningar i denna typ av ärenden.  
 

 Deltagandet i studien är frivilligt, och för att säkerställa din anonymitet görs analyser och 

redovisningar av svar endast på gruppnivå. Dina unika svar kommer med andra ord inte kunna 

härledas till dig eller din arbetsplats och svaren kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Genom att besvara frågorna i enkäten ger du ditt samtycke att delta i studien. Du kan avbryta 

ditt deltagande fram tills dess att enkäten är inlämnad.   
 

Du kommer i enkäten få läsa 10 korta vinjetter som alla beskriver en orosanmälan som 

inkommit till socialtjänsten gällande en familj där det förekommit våld i nära relation. Efter 

varje vinjett ber jag dig göra en helhetsbedömning av hur allvarlig du bedömer situationen 

som beskrivs i vinjetten. Du kommer få göra denna bedömning på en sjugradig skala. 

Informationen i vinjetterna är ganska kortfattad och de kan upplevas som repetitiva, men jag 

hoppas att du kan ha överseende med det. Enkäten avslutas med några bakgrundsfrågor.   
 

Den uppskattade tiden på 10 minuter för ifyllandet av enkäten är satt för att du ska bli hjälpt 

att ge spontana svar, så jag ber dig att inte tänka för länge på de bedömningar du gör. Läs 

vinjetten, ta ställning relativt snabbt och gå sedan vidare till nästa vinjett. Det är viktigt att du 

besvarar enkäten individuellt och inte diskuterar innehållet och dina svar med dina kollegor 

förrän du är färdig med den.   
 

Återigen, stort tack för din medverkan. Din kunskap är viktig och ditt deltagande värdefullt.  
  
 Med vänliga hälsningar,   
 

Lisa Norén   
 

E-mail: ************  

Telefon: ***********  
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Bilaga 3 Utdrag ur enkät samt bakgrundsfrågor  

  
Respondentnummer:109  

Vinjettnummer: 1081  

 

En orosanmälan gällande en familj med två barn i åldern 2 och 5 år inkommer till 

socialförvaltningen. I anmälan framgår att barnens pappa vid ett tillfälle slagit barnens 

mamma i ansiktet. Kontaktförsöken med mamman misslyckas men efter några försök får du 

tag på pappan.  

  

Pappa Fang säger att familjen varit i kontakt med socialtjänsten flera gånger tidigare. Han 

säger att han har varit våldsam mot sin fru och att han kommer söka hjälp. På frågor gällande 

familjens sociala situation berättar han att han arbetar som taxichaufför och att familjen har 

många personer runt omkring sig som kan hjälpa till om någonting händer. På frågan kring 

hur han mår säger pappa att han känner sig ledsen och nedstämd och låter uppgiven på 

rösten.  

   

   

Hur bedömer du situationen efter samtalet med pappa?  

 

Inte alls allvarlig 
1 2 3 4 5 6 7 

Väldigt allvarlig 
       

 

Respondentnummer:109  

Vinjettnummer: 1082  

   

En orosanmälan gällande en familj med två barn i åldern 2 och 5 år inkommer till 

socialförvaltningen. I anmälan framgår att barnens pappa vid ett tillfälle förbjudit barnens 

mamma att ha kontakt med vänner. Kontaktförsöken med mamman misslyckas men efter 

några försök får du tag på pappan.  

  

Pappa Per säger att familjen varit i kontakt med socialtjänsten flera gånger tidigare. Han 

säger att han kan ha varit lite våldsam mot sin fru men att det berodde på att hon provocerade 

honom. På frågor gällande familjens sociala situation berättar han att han arbetar som 

advokat och att familjen har många personer runt omkring sig som kan hjälpa till om 

någonting händer. På frågan kring hur han mår säger pappa att han känner sig ledsen och 

nedstämd och låter uppgiven på rösten.  

 

Hur bedömer du situationen efter samtalet med pappa?  

 

 

Inte alls allvarlig 
1 2 3 4 5 6 7 

Väldigt allvarlig 
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Några avslutande bakgrundsfrågor  

  

Hur gammal är du?  

Antal år: _____________  

  

Är du:  

□ Kvinna            

□ Man            

□ Annat            

  

Erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare:  

Antal påbörjade år: __________________  

  

Erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör våld i nära relation:  

Arbetar du för närvarande med ärenden som rör våld i nära relation? Gör en uppskattning.  

□ 75–100 % av mina ärenden rör våld i nära relation   

□ 50–74 % av mina ärenden rör våld i nära relation   

□ 25–49 % av mina ärenden rör våld i nära relation   

□ Mindre än 25 % av mina ärenden rör våld i nära relation   

□ Nej, jag har inga ärenden som rör våld i nära relation   

  

Har du tidigare arbetat med ärenden som rör våld i nära relation?  

□ Ja    

□ Nej   
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Bilaga 4 Tabeller och grafer  
 

Figur 3 Frekvens för respondentvariabel “antal ärenden som rör våld i nära relation”.  

  
 

Tabell 7 Frekvens för respondentvariabler ”Ålder” samt ”yrkesverksamma år” 

  N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder  48 26 64 37,42 10,73 

Yrkesverksamma år  49 1 34 8,78 7,95 

 

 

Tabell 8 Frekvens för respondentvariabeln ”erfarenhet av att handlägga ärenden som rör våld i 

nära relation ” 

  Frekvens Procent 

75-100% av mina ärenden rör våld i nära relation   3 6,3 

50-74 % av mina ärenden rör våld i nära relation   8 16,7 

25-49 % av mina ärenden rör våld i nära relation   11 22,9 

Mindre är 25 5 av mina ärenden rör våld i nära relation  22 45,8 

Nej, jag har inga ärenden som rör våld i nära relation  4 8,3 

Total 48 100 

Saknas 1 
 

Total 49 
 

 


