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Abstract 

Author: Adela Ahmetovic & Ofelia Sahlborg Arroyo 

Title: Uncertainty in case management – A quantitative vignette survey about social workers 

management of child cases 

Supervisor: Lars Sörnsen 

Assessor: Torbjörn Forkby 

Social workers within child protection are faced with complex cases where they must comply 

with guidelines and regulations and at the same time also use the knowledge and experience 

that they as professionals have gained through the work. Research shows that there is also 

uncertainty among social workers in the management of child cases. The purpose of this study 

was to investigate, through a survey, whether there is an uncertainty in case management and 

decision-making regarding children who experience domestic violence. The purpose was also 

to investigate whether there is a variation regarding social worker’s education, experience and 

case management where children experience violence. The study is based on the concepts 

profession and institutionalization. The results of the survey show that the social worker feels 

confident in decision-making concerning child cases. However, a variation regarding social 

workers uncertainty in investigation is shown, where some are more confident and others not 

at all. Results also show that the majority of the social workers have a social science degree. 

The social workers consider that they have little or no knowledge and experience of children 

experiencing violence. The social workers had to handle fictitious cases where they all agree 

to open investigations to both cases. However, there was a variation regarding what 

intervention they recommend for the cases. Although the social workers have stated that the 

guidelines in their workplace provide support in case management, they consider that they 

have relatively large scope for action and self-determination. This may lead to that they 

choose different interventions when assessing. This can eventually result in the cases being 

handled differently depending on which social worker handles the case. 

 

Keywords: Social Service, social worker, case management, children, domestic violence 

Nyckelord: Socialtjänst, socialsekreterare, ärendehantering, barn, våld i nära relation 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

1 Problemformulering............................................................................................................s 5 

1.2 Syfte och frågeställningar...................................................................................................s 6  

2 Bakgrund..............................................................................................................................s 7 

2.1 Våld i nära relation.............................................................................................................s 7 

2.2 Socialtjänstens utredningar.................................................................................................s 7 

2.3 Insatser................................................................................................................................s 7 

3 Centrala begrepp.................................................................................................................s 8 

3.1 Barn....................................................................................................................................s 8 

3.2 Direkt våld..........................................................................................................................s 8 

3.3 Bevittnat våld......................................................................................................................s 8 

3.4 Upplevt våld.......................................................................................................................s 8 

3.5 Standardisering...................................................................................................................s 8 

4 Disposition............................................................................................................................s 8 

5 Tidigare forskning...............................................................................................................s 9 

5.1 Våld mot barn.....................................................................................................................s 9 

5.2 Socialtjänstens ärendehantering.......................................................................................s 10 

5.3 Socialarbetares utmaningar i arbetet.................................................................................s 10 

5.4 Socialarbetares kunskaper och den professionella ärendehanteringen.............................s 12 

5.5 Tidigare forskning i relation till studien...........................................................................s 13 

6 Teori....................................................................................................................................s 13 

6.1 Profession och semiprofession.........................................................................................s 13 

6.2 Institutionalisering............................................................................................................s 14 

6.3 Teori i relation till studien................................................................................................s 15 

7 Metod..................................................................................................................................s 15 

7.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv.......................................................................................s 15 

7.2 Datainsamlingsmetod.......................................................................................................s 16 

7.3 Urvalsmetod och urval.....................................................................................................s 18 

7.4 Tillvägagångssätt..............................................................................................................s 19 

7.5 Analysmetodik..................................................................................................................s 20 



4 

 

7.6 Operationalisering............................................................................................................s 20 

7.6.1 Profession, semiprofession och institutionalisering......................................................s 20 

7.7 Studiens kvalitet...............................................................................................................s 21 

7.8 Etiska överväganden.........................................................................................................s 22 

8 Resultat...............................................................................................................................s 23 

8.1 Respondenternas utbildning och erfarenheter..................................................................s 23 

8.2 Uppskattade kunskaper och förmågor..............................................................................s 26 

8.3 Ärendehantering...............................................................................................................s 27 

9 Analys.................................................................................................................................s 31 

9.1 Socialsekreterares utbildning och erfarenheter.................................................................s 31 

9.2 Socialsekreteraress upplevelser av yrkesutövningen........................................................s 33 

9.3 Socialsekreterares ärendehantering..................................................................................s 35 

10 Diskussion.........................................................................................................................s 37 

10.1 Slutsatser.........................................................................................................................s 37 

10.2 Metoddiskussion.............................................................................................................s 40 

10.3 Förslag till vidare forskning...........................................................................................s 41 

Referenser.............................................................................................................................s 42 

Bilagor...................................................................................................................................s 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 Problemformulering 

”Att vara en bra socialarbetare – det är att vara genuint osäker men ändå inte 

handlingsförlamad. Det är att vara genuint osäker men ändå tillräckligt förvissad om sin 

kompetens för att kunna härbärgera osäkerheten.” (Börjeson, 2013:173) 

Socialtjänsten i Sverige har ansvar för att inleda utredning vid misstanke av att ett barn 

riskeras fara illa (Åkerlund, 2017:6-7). Socialtjänsten måste se till barnets behov och förstå 

hur detta behov kan bli tillgodosett utifrån föräldrarnas kapacitet men även göra 

riskbedömningar på barnets situation för att kunna förstå om det finns risk för våld och 

försummelse (Gümüscü, Nygren & Khoo, 2018:1-3). Beslutsfattandet inom skydd av barn är 

därmed inte sällan kopplat till osäkerhet, där socialsekreteraren dels önskar att utgå från sina 

egna kunskaper, dels från riktlinjer. Socialsekreterarna uttrycker att det finns ett dilemma 

mellan att värna om barnets bästa och att ge familjen stöd och frihet (Parada, Barnoff & 

Coleman, 2007:36). Det framkommer att flera socialsekreterare uttrycker att de fått sina 

kunskaper mer ifrån erfarenheter på arbetsplatsen än vad den formella utbildningen erbjudit, 

då en anledning kan vara att utbildningen istället fokuserat på socialt arbete som helhet och 

inte de specifika uppgifterna på arbetsplatsen (Bergmark & Lundström, 2002:366). En del 

socialsekreterare anser att den främsta kunskapskällan är erfarenheter från arbetsplatsen, där  

Iversen och Heggen (2016) dock anser att det krävs en blandning mellan erfarenhet och 

aktuell forskning för att upprätthålla god kvalitet på yrkesutövningen (Iversen & Heggen, 

2016:191).  

Socialsekreterare utgår dels ifrån sina egna kunskaper och kompetenser inom socialt arbete 

för att bedöma och fatta beslut i barnärenden, dels genom att följa regelverk och riktlinjer. En 

standardisering i ärendehantering är därmed uppbyggt med målet att skapa ett effektivt system 

för att minska osäkerheten i utfallen samt att ha en vetenskaplig grund i beslutsfattandet. Det 

anses dock finnas nackdelar med standardiserade system, där kritiker hävdar att dessa metoder 

inte alltid kan garantera ett positivt utfall för familjer. Med detta kan socialsekretaren riskera 

att förbise de betydande faktorerna i ärendena. En del forskare menar dock att 

socialsekreterare ändå lyckas behålla självbestämmanderätten i beslutsfattandet, trots 

standardiseringen i praktiken (Parada, Barnoff & Coleman, 2007:36-39). Socialsekreterare 

som inte har stor erfarenhet inom området, anser sig till stor del vara rädda att fatta beslut utan 

att utgå ifrån riktlinjer (Parada, Barnoff & Coleman, 2007:43-49). 
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Våld mot barn kan delas in i tre olika kategorier: fysiskt våld, psykiskt våld samt bevittande 

av våld i hemmet. Att utsättas för våld i barndomen kan öka riskerna för bland annat 

depression, missbruk och kriminalitet (SBU, 2018:15-18). Barn som bevittnar våld i nära 

relation kan påverkas negativt, där konsekvenserna kan vara ångest och 

personlighetsstörningar (Pernebo & Almqvist, 2016:169). Ökade risker finns även för att 

barnet som bevittnat våld sedan utsätter eller blir utsatt för våld i relationer (SBU, 2018:18).  

Forskning visar att våld där barn är inblandade kan delas in i olika kategorier samt utspela sig 

på olika sätt. Barn som utsätts för fysiskt, psykiskt eller bevittnat våld i nära relationer är alla 

utsatta barn som behöver mer eller mindre stöd från socialtjänsten (SBU, 2018:15-18).  

Socialsekreterares kunskaper inom våld i nära relation samt deras ärendehantering och 

beslutsfattande är därmed grunden till att dessa barn hanteras  med rättssäkerhet oavsett vilken 

socialsekreterare hanterar ärendet. Forskning visar att det även finns en osäkerhet bland 

socialsekreterare vid ärendehantering av barnärenden. De ställs inför komplexa fall där de 

dels måste följa riktlinjer och regelverk, men samtidigt även använda sig av kunskapen och 

erfarenheten som den professionelle fått genom arbetet. Problematiken kan då vara att 

ärenden riskeras bedömas olika beroende på vilken utförare som hanterar ärendet, vilket kan 

anses vara en osäkerhet för barnen i fråga. Kunskapslucka finns därmed eftersom tidigare 

forskning visar en allmän bild av socialsekreterares osäkerhet vid ärendehantering vid 

barnavårdsärenden. Grunden för vår studie är därmed att utgå från barn som upplever våld i 

nära relation kopplat till socialsekreterarnas bedömning av ärende, samt att se om det finns en 

variation i socialsekreterares utbildning, erfarenheter och ärendehantering gällande barn som 

upplever våld i nära relation.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en enkätstudie som innefattar vinjetter undersöka om det 

finns en osäkerhet inom ärendehantering och beslutsfattande gällande barn som upplever våld 

i nära relation, samt om det finns en variation gällande socialsekreterares utbildning, 

erfarenheter och ärendehantering där barn upplevt våld. Våra frågeställningar är: 

- Finns det en osäkerhet bland socialsekreterare rörande bedömning av ärenden där barn 

upplever våld? 

- Går det att urskilja en variation gällande socialsekreterares ärendehantering av fiktiva 

ärenden samt en variation gällande socialsekreterares utbildning och erfarenheter 

gällande barn som upplevt våld? 
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2 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenterar vi och förklarar våld i nära relation samt de orosanmälningar 

samt insatser socialtjänsten arbetar med. 

 

2.1 Våld i nära relation 

Våld i nära relation är ett begrepp som syftar till fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld samt hot 

om våld, som kan förekomma i alla typer av nära relationer (Socialstyrelsen, 2018). Våldet 

utgör även ett hot mot de utsattas hälsa och säkerhet, där konsekvenserna kan leda till fysiska 

samt psykiska skador (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2018). Både barn och vuxna utsätts 

för våld i nära relation, ofta inom hemmets väggar (Socialstyrelsen, 2016:15-16). Omkring 

150 000 barn upplever våld i det egna hemmet. Våldet är svårt att upptäcka då det vanligtvis 

sker i det dolda. Det kan även vara svårt för barn som bevittnar eller utsätts för våld att berätta 

händelserna för utomstående på grund av känslor som rädsla eller skam (Socialstyrelsen, 

2016:27). Ungefär tio procent av alla barn i Sverige beräknas någon gång ha bevittnat våld i 

nära relationer, där mellan 30 till 75 procent själva blivit slagna (Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid, 2017).  

 

2.2 Socialtjänstens utredningar 

Socialtjänsten kan få in orosanmälningar om det finns misstanke att barn far illa. Innan 

socialnämnden beslutar om de ska inleda en utredning undersöks det om det redan finns äldre 

utredningar angående individen sedan tidigare. Denna information ska framkomma även i den 

nya bedömningen när utredningen startas. Enligt kap 6 § 1 SoL (SOSFS 2014:4) behandlas 

utredning gällande våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld: ”När socialnämnden får 

kännedom om att ett barn kan ha  

1. Utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller 

2. Bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.” När 

utredning påbörjas bör socialnämnden först träffa barnet genom samtal samt observationer för 

att få en bild av barnets situation (SOSFS 2014:4). 

 

2.3 Insatser 

SBU (2018) skriver att socialtjänsten erbjuder dygnsvård (familjehem och institutions-

placeringar) och öppenvård då barnet bor kvar hos sin familj. Öppenvård delas in i 
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öppenvårdsprogram, kontaktfamilj eller kontaktperson samt behovsprövat personligt stöd som 

samtal. När barn redan har påvisat symptom, kommer insatserna från BUP eller på 

behandlingscenter inom socialtjänsten med relevant inriktning för problemet. BUP är barn- 

och ungdomspsykiatrin som tillhör hälso- och sjukvården och är inriktande på barn upp till 18 

år (SBU, 2018:37-38). 

 

3 Centrala begrepp 

I denna delen redogör vi för centrala begrepp som används i delar av uppsatsen.  

 

3.1 Barn  

När vi i uppsatsen använder begreppet barn så menar vi termen enligt enligt kap 1 § 2 tredje 

stycket SoL, alltså där barn är varje människa under 18 år (SFS 2001:453). 

 

3.2 Direkt våld 

Vi använder oss av begreppet ”direkt våld”, och syftar då till att barnet blivit utsatt fysiskt 

eller psykiskt och att våldet är riktat mot barnet (SOSFS 2014:4). 

 

3.3 Bevittnat våld 

Vi använder oss av begreppet ”bevittnat våld”, och syftar då till att barnet blivit utsatt på så 

vis att de fått ta del av våldet som någon annan blivit direkt utsatt för genom att närvara, och 

se det ske (SOSFS 2014:4). 

3.4 Upplevt våld 

I begreppet ”upplevt våld” syftar vi på både dem som upplevt direkt våld och dem som 

upplevt våldet genom att bevittna det. 

3.5 Standardisering 

Standardisering innebär en användning av vetenskapligt prövade bedömningsinstrument likt 

en manual. Syftet med standardisering är att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt oavsett vem 

som använder bedömningsinstrumentet (Socialstyrelsen, 2012:5-6) 

 

4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i olika delar. Den del som behandlas först är tidigare forskning där vi 

genom olika teman presenterar vad forskning kommit fram till inom det valda ämnet. Efter 
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detta kommer metodavsnittet där vi presenterar den vetenskapliga ansats som vi använder oss 

av samt där vi beskriver vårt tillvägagångsätt och datainsamlingsmetod. Detta följs av ett 

teoriavsnitt där vi går igenom teoretiska utgångspunkter vi valt att utgå ifrån i analysen. 

Därefter kommer resultatavsnittet där resultatet av undersökningen presenteras med diagram, 

följt av analysavsnittet där resultat, teori och tidigare forskning analyseras tillsammans. Det 

sista avsnittet i uppsatsen är diskussionen där undersökningens slutsatser, metodval och 

tillvägagångssätt samt förslag till vidare forskning diskuteras. 

5 Tidigare forskning 

I denna delen har tidigare forskning delats upp i fyra teman som belyser: våld mot barn, 

socialtjänstens utredningar, socialarbetares utmaningar i arbetet samt socialarbetares 

kunskaper inom professionell ärendehantering. 

5.1 Våld mot barn 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2018) definierar våld mot barn 

på tre olika sätt: fysiskt våld, där våldet utspelar sig genom exempelvis knuffar eller slag, 

psykiskt våld i form av till exempel kränkningar eller hot och slutligen bevittnande av våld i 

hemmet. Att utsättas för våld i barndomen kan öka riskerna för bland annat depression, 

missbruk, självmordsförsök och kriminalitet (SBU, 2018:15-18). Barnets negativa påverkan 

av att bevittna våld i nära relation börjar tidigt och kan påverka deras framtida hälsa negativt. 

Dessa problem kan vara sociala svårigheter, ångest, personlighetsstörningar och problem med 

att knyta an i nära relationer (Pernebo & Almqvist, 2016:169). Att bevittna våld mellan vuxna 

kan även medföra negativ skolutveckling samt förmåga att minnas. Ökade risker finns även 

för att barnet sedan utsätter eller blir utsatt för våld i relationer (SBU, 2018:18). Barn kan 

bevittna våld i nära relationer på olika sätt. Det första sättet är att barnet direkt bevittnar 

våldet, antingen genom att höra eller se på när våldet sker. Det andra kan vara att barnet 

bevittnar de konsekvenser som våldet medfört, exempelvis genom att se skador på människor 

eller i hemmet (Cater & Sjögren, 2016:473). Yngre barn far illa på ett annat vis än äldre barn, 

problemen börjar innan man kan notera förändringar i barnets beteende. På så vis tar det 

längre tid att kunna upptäcka om någonting är fel. Dessutom är yngre barn i större 

beroendeställning till den vuxne än vad äldre barn kan vara. Små barn kräver både fysiskt 

men även emotionell närhet av den vuxne, som gör att relationen är mer sårbar (Pernebo & 

Almqvist, 2016:169).  
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Cater och Sjögren (2016) menar att barn hanterar bevittnat våld på olika sätt beroende på hur 

de uppfattar situationen i fråga. Vad som därmed är den ”värsta” händelsen för ett barn, 

behöver inte nödvändigtvis gälla alla barn som bevittnar våld (Cater & Sjögren, 2016:474). 

Den utsatta föräldern i våld i nära relation kan reagera olika på våldet. En del avsäger sig 

föräldrarollen till viss del genom att agera hårt och straffande mot barnen, vilket skapar en 

distans dem emellan. Vissa utsatta tenderar till att kompensera för det som händer genom att 

vara mer engagerade föräldrar och försöka göra barnen nöjda. Att utsättas för våld i nära 

relation försätter föräldern i en roll där den oundvikligt måste äventyra barnets trygghet. Detta 

sker då föräldern kan få svårt att tillfredsställa och se barnens fysiska och psykiska behov. 

Barnets reaktion på detta kan bli att det får lägre självförtroende och upplever sig negligerad. 

Att bevittna våld i nära relation har visat sig påverka barnets anknytning till både den 

misshandlande och den utsatta föräldern. Att ha problem med anknytningsmönster är 

någonting som följer med barnet in i vuxenlivet och kan påverka relationer med andra vuxna 

(Pernebo & Almqvist, 2016:170) 

5.2 Socialtjänstens ärendehantering 

Åkerlund (2017) skriver att förutsättningen för att barn som bevittnar våld ska kunna få stöd 

och skydd krävs det att socialtjänsten får kännedom om att barnet upplever våld. Enligt 

Socialtjänstlagen bör alla som får vetskap om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta 

socialtjänsten. Detta gäller myndigheter som på något vis kommer i kontakt med barn och 

unga, exempelvis: socialtjänsten, kriminalvården och polismyndigheten. När information om 

att ett barn upplevt våld i nära relation inkommer till socialtjänsten, ska socialtjänsten inleda 

utredning. Socialtjänsten ska då både utreda barnets behov av stöd och hjälp samt bedöma om 

risk finns att barnet fortsätter utsättas för våld. Att socialtjänsten inte får samtycke från 

vårdnadshavare eller om kontakt med vårdnadshavare inte varit möjlig ska inte hindra 

socialtjänsten ifrån att erbjuda barn stöd och skydd. Ett barn kan omhändertas med stöd av 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) om det finns en risk att barnets 

hälsa eller utveckling skadas, samt om de insatser som barnet anses behöva inte kan ges på 

frivillig väg eller anses vara otillräckliga (Åkerlund, 2017:6-7). Åkerlund (2017) menar att det 

anses finnas två faktorer som är avgörande om barn är nöjda med socialtjänstens bemötande; 

att socialsekreterarna lyssnar och bekräftar barnen samt att socialsekreterarna delar med sig av 

information (Åkerlund, 2017:21). 

5.3 Socialarbetares utmaningar i arbetet 

Gümüscü, Nygren och Khoo (2018) menar att socialarbetaren står för utmaningar varje dag i 
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sin myndighetsutövning när möte med familjer som har ett flertal problem samt komplexa 

behov sker. Det ger utmaningar i det dagliga arbetet för socialarbetarna att hantera. 

Utmaningarna kan handla om att behöva prioritera vilket problem som är mest akut att tas 

hand om först, när det finns ett flertal problem så är det barnets mest akuta situation som ges 

utrymme och annat kan komma att verka sekundärt, trots att det också är viktigt. Den svenska 

socialtjänsten har i uppgift att både fokusera på att skydda barn men även se till barnets hela 

välfärdssituation, i praktiken betyder detta att socialtjänsten har ett barnfokus. I detta fokus 

ingår att se till familjens helhet och erbjuda olika insatser rörande familjen som helhet. Att ha 

familjens situation som en viktig del i beräkningen för barnets problem medför att 

socialtjänstens vill erbjuda systematiska insatser för att kunna stärka familjens kapacitet och 

föräldrar kan erbjudas stöd i sin föräldraroll. Socialtjänsten måste se till barnets behov och 

förstå hur detta behov kan bli tillgodosett utifrån föräldrarnas kapacitet men även göra 

riskbedömningar på barnets situation för att kunna förstå om det finns risk för våld och 

försummelse (Gümüscü, Nygren & Khoo, 2018:1-3). Beslutsfattandet inom skydd av barn är 

därmed inte sällan kopplat till osäkerhet, där dilemma finns mellan att värna om barnets bästa 

och att ge familjen stöd och frihet (Parada, Barnoff & Coleman, 2007:36). 

I en studie undersöks socialsekreterares svårigheter i beslutsfattande inom barnärenden i 

Ontario. Författaren använder sig av begreppet ”professional agency” som innebär att 

socialsekreteraren inom barn och familj använder sig av sina egna kunskaper inom socialt 

arbete samt kompetenser för att fatta beslut inom barnärenden. Trots detta finns en 

institutionalisering gällande riskbedömningar med målet att minska osäkerheten i utfallen och 

på ett sätt få en vetenskaplig metod och grund i beslutsfattandet. Det anses dock finnas 

nackdelar med standardiserade system, där kritiker hävdar att dessa metoder inte alltid kan 

garantera ett positivt utfall för familjer. En del forskare menar att denna standardisering 

skapar ett mer effektivt, fast och aktuellt system för att skydda barn. Flera socialsekreterare 

upplever att de förlorat sin självbestämmanderätt i ärendehantering, där systemen uppmuntrar 

till att följa dessa processer även om de själva genom sin profession anser att det finns andra 

alternativ att följa. Med detta kan socialsekretaren riskera att förbise de betydande faktorerna i 

ärendena. En del forskare menar dock att socialsekreterare ändå lyckas behålla 

självbestämmanderätten i beslutsfattandet, trots standardiseringen i praktiken (Parada, Barnoff 

& Coleman, 2007:36-39). En del socialsekreterare tar hänsyn till riktlinjer när de fattar beslut, 

men i slutändan är det den enskilda bedömningen som väger tyngre. Socialsekreterare som 

inte har stor erfarenhet inom området och som inte arbetat länge som socialsekreterare, anser 
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sig till stor del vara rädd att fatta beslut utan att utgå ifrån riktlinjer. När socialsekreterarna 

sedan har stor erfarenhet av systemet, börjar de fatta beslut utifrån sina egna praktiska 

kunskaper, istället för att blint efterfölja institutionella regelverk (Parada, Barnoff & Coleman, 

2007:43-49). 

5.4 Socialarbetares kunskaper och den professionella ärendehanteringen 

Bergmark och Lundström (2002) har i sin studie undersökt socialsekreterares utbildning samt 

vilken kunskap socialsekreterarna anser behövs för att hantera socialt arbete. Det 

framkommer i studien att socialsekreteraren är i snitt över 40 år och har arbetat inom området 

i ungefär 10 år (Bergmark & Lundström, 2002:361). Vidare menar Bergmark och Lundström 

att socialsekreterare inom barn och familj i stor omfattning kommit i kontakt med kurser 

gällande familjegrupper. Kurser som berör våld mot barn eller försummelse, där inga 

konkreta exempel ges på kurser har inte framkommit i någon större utsträckning. 

Socialsekreterarna i studien har uttryckt önskemål om att bli erbjudna kurser gällande 

familjeterapi samt kurser om utredning om barn som far illa. Socialsekreterare som arbetar 

med barn och familj anses vara mer angelägna att läsa om aktuell forskning, framför allt 

genom tidningen Socionomen, än socialsekreterare som arbetar inom andra områden. Utöver 

detta är det sällan att socialsekreterarna söker sig till aktuella vetenskapliga rapporter. Det är 

även få socialsekreterare som läser böcker rörande det egna arbetsområdet. Ungefär 25% av 

socialarbetarna med socionomexamen uttrycker att de sällan eller aldrig läst litteratur rörande 

den egna professionen (Bergmark & Lundström, 2002:363-364).  

Majoriteten av socialsekreterarna hävdar att den främsta kunskapskällan består i den egna 

erfarenheten på arbetsplatsen eller via kolleger. Flera av socialsekreterarna uttryckte att de fått 

sina kunskaper mer ifrån erfarenheter på arbetsplatsen än vad utbildningen erbjudit, då en 

anledning kan vara att utbildningen istället fokuserat på socialt arbete som helhet och inte de 

specifika uppgifterna på arbetsplatsen (Bergmark & Lundström, 2002:366). Iversen och 

Heggen (2016) anser att det krävs en blandning mellan erfarenhet och aktuell forskning för att 

upprätthålla god kvalitet på yrkesutövningen (Iversen & Heggen, 2016:191). Även i deras 

studie framkommer det att socialsekreterarna främst får sin kunskap inom arbetsplatsen, från 

kolleger eller av den egna erfarenheten. Utöver detta söker sig en låg andel till att på egen 

hand läsa om aktuell forskning i form av rapporter eller utskrifter (Iversen & Heggen, 

2016:198). 
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5.5 Tidigare forskning i relation till studien 

Forskning visar att socialsekreteraren upplever osäkerhet inom ärendehantering gällande 

barnavårdsärenden, där den egna kunskapen och erfarenheten i förhållande till standardisering 

av ärenden är en grund till hur socialsekreteraren hanterar ärendet. Socialsekreteraren ställs 

även inför komplexa ärenden, där en av uppgifterna är att skydda barn från våld. Våld mot 

barn kan även ske på olika sätt, exempelvis genom fysiskt, psykiskt eller bevittnat våld. 

Denna studie utgår dels ifrån hur socialsekreterare väljer att hantera fiktiva ärenden, dels för 

att undersöka om socialsekreteraren upplever osäkerhet vid ärendehantering samt undersöka 

vilka utbildningar och erfarenheter socialsekreteraren har om barn som upplever våld i nära 

relation.  

6 Teori 

I detta avsnitt förklaras de teoretiska utgångspunkterna som sedan används för att analysera 

resultatet. Dessa utgångspunkter är: profession och semiprofession samt institutionalisering. 

6.1 Profession och semiprofession 

Brante (2009) skriver att forskningen haft svårigheter att finna en gemensam definition för att 

beskriva professioner. Han menar att professioner är yrken som får sin inkomst och status 

genom att använda vetenskaplig kunskap. De flesta definitioner av professioner belyser deras 

koppling till högre utbildningar, framförallt vid universitet. Professioner har i första hand en 

stark relation till forskning, universitetsundervisning samt yrkespraktik. I andra hand belyser 

definitionen att yrket i fråga innefattar hög status (Brante, 2009:16-17). Professioner anses 

även bära på abstrakt kunskap, som innebär att de kan upptäcka och problematisera nya 

problem inom området de arbetar inom. Professionen är därmed sedd som ett sätt att motverka 

osäkerhet i samhället. Dock finns det även osäkerhet inom professionen. Om det finns en hög 

kvot av osäkerhet kan professionen heller inte vara trovärdig i förhållande till verksamheten. 

Kvaliteten på professionen minskar. Om kvoten istället är för låg, kan verksamheten också 

vara lätt att överta av andra yrkesgrupper eller av lekmän. För att den professionelle ska 

kunna bidra med stöd till klienten i fråga i hög kvalitet, krävs det därmed en balans mellan 

formalitet och risk (Brante, 2009:27). 

Det professionella yrkesutövandet har även möjlighet att självständigt fatta beslut inom olika 

frågor. Självbestämmanderätten inom professionen bestäms dels utav den relativa autonomi, 

vilket innebär ekonomiska och politiska aspekter, dels genom hur professionens arbete är 

organiserat. Den sista typen av autonomi innebär interna aspekter som berörs inom den 
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professionelles praktik. Graden av autonomi, alltså självbestämmanderätten, är inte likadan 

för varje profession utan istället varierande. Den professionelle är även utbytbar inom sitt 

område. Inom professionen kan vilken som helst utövare utföra en uppgift. Detta har en grund 

i att professionen ska skapa en sammanhållning mellan kollegerna. Förtroendet mellan 

klienten och den professionelle är därmed en viktig grund i professionen. Den professionelle 

är därmed en förmedlare mellan klienter eller lekmän och kunskapssystem (Brante, 2009:27-

28). 

Socionomer inom socialt arbete är semiprofessioner. Semiprofessioner innebär en koppling 

till välfärdsstaten och skapas genom en lång och institutionaliserad utbildning. Till skillnad 

från de klassiska professionerna, exempelvis läkare, tillhör semiprofessioner på en mellan-

nivå istället för de högre nivåerna av professioner. Semiprofessioner är även mer styrda 

utifrån lagar och politik. Den utbildning som semiprofessioner genomför är inte heller lika 

specialiserad, utan ger professionerna en teoretisk grund inom de ämnen som är relevanta för 

professionen i fråga. I förhållande till semiprofessionernas utbildning finns skilda tankar 

gällande akademiska och praktiska förmågor. En del personer anser att det krävs en 

kontinuerlig utvidgning av forskning inom det berörda ämnet, medan andra menar att den 

praktiska erfarenheten professionen får genom yrket är den mest betydelsefulla förmågan 

gällande ämnet (Brante, 2009:29-31). 

6.2 Institutionalisering 

Ivarsson Westerberg (2013) skriver att begreppet institutionalisering utgår från begreppet 

institution som har betydelsen av en organisation med fasta regelverk och strukturer. 

Institutioner kan verka på olika nivåer med olika syften och mål. Med begreppet 

institutionalisering menas organisationens sätt att ta till sig normer och kulturella företeelser 

som en del av själva organisationens struktur. De blir en självklar del av organisationen och är 

inte något som är medvetet skapat som en del, utan det handlar snarare om vad som 

organisationen fångat upp av den kontext som den befinner sig i. Det är självklarheten i dessa 

ting som utgör själva institutionaliseringen, saker som är en självklar del utan att det alltid 

ifrågasätts eller ens medvetandegörs. Institutioner kan delas in i tre olika kategorier av 

strukturer som alla är en del av helheten – sociala, mentala och legala strukturer. Det betyder 

att formella lagar och regler måste följas, men att institutioner har även har moraliska regler 

som är lika viktiga och att de har föreställningar om vad som är lämpligt och icke- lämpligt 

beteende. Detta är något som människorna inom institutionen alla känner till och eftersträvar. 
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Det är grundläggande förställningar om vad som är rätt och riktigt och är därför en del av 

institutionens kultur (Ivarsson Westerberg, 2013:36). 

 

Institutioner förhåller sig även till omvärlden, och sina omgivningar genom att de är medvetna 

om vad omgivningen förväntar sig och att omgivningen ska vara nöjd med institutionen. Med 

detta menas att organisationer inte enbart tar hänsyn till sina egna syften och mål, utan även 

omgivningens förväntningar blir en del av institutionaliseringen. Organisationer vill ses som 

legitima för omgivningen, det är en viktig del för att deras arbete ska bli uppskattat och högt 

värderat. Att organisationer är helt och hållet institutionaliserade förekommer dock inte, detta 

eftersom att organisationer har olika mycket handlingsutrymme utan det handlar mer om olika 

grader av institutionalisering. Med detta menas att organisationer kan vara rationella och 

nytänkande, men att de ändå har en begränsning i detta avseende då de alla har ett system av 

regler som de måste ta hänsyn till (Ivarsson Westerberg, 2013:37). 

 

6.3 Teori i relation till studien  

De begrepp som valts som teoretiska utgångspunkter till studien används för att undersöka 

socialarbetarnas ärendehantering av fiktiva ärenden, samt för att undersöka om de känner 

osäkerhet vid ärendehantering. Då socialtjänsten är en institution där socialsekreterare har 

uppdrag att följa riktlinjer och regelverk, är institutionalisering ett begrepp som beskriver 

detta förhållande inom institutionen. Socialsekreteraren ingår även i en profession, där 

professionen präglas av både socialsekreterarens sätt att förhålla sig till sin 

självbestämmanderätt i beslutsfattande, samt socialsekreterarens formella utbildning som ett 

krav för att socialsekreteraren ska kunna utföra sitt arbete. Både institutionalisering och 

profession är begrepp som ska vara till grund för att undersöka syftet med studien. 

 

7 Metod 

I denna delen redogörs vårt val av vetenskapsteoretiskt perspektiv, datainsamlingsmetod, 

urvalsmetod samt urval, tillvägagångssätt, analysmetodik, operationalisering, studiens kvalitet 

och slutligen etiska överväganden. 

7.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Studien utgår från den vetenskapsteoretiska ansatsen postpositivism. Positivismen är ett 

begrepp som ofta används när det samtalas om vetenskap, det förknippas med empirisk 

forskning (Thomassen, 2007:159-160). Positivismen kommer från den franska filosofen och 
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sociologen Auguste Comte, som menade att all vetenskap ska grunda sig på positiva 

erfarenheter. Han menade att vetenskap inte ska komma från spekulationer, utan att all 

vetenskap ska komma från upplevda erfarenheter (Sohlberg & Sohlberg, 2013:261). 

Postpositivismen anser att fokus bör ligga på metoden för att uppnå ett så säkert och objektivt 

vetande som möjligt. Vidare menar postpositivismen att hypoteser ska kunna testas genom 

mätbar och kvantitativ data, men även kvalitativ data kan accepteras i vissa fall. 

Postpositivismen vill se samband mellan orsaker och verkningar, dock menar 

postpositivismen att mer kunskap kan nås genom studier men att det inte behöver vara den 

fullständiga kunskapen. Vetenskap är människans sätt att uppnå kunskap om verkligheten 

enligt postpositivismen. Även om kunskapen uppnås betyder inte det att annan kunskap 

förnekas. Thomassen (2007) menar att kravet för att uppnå säkert och objektivt vetande samt 

god forskning är genom metoden. Detta ska då bevisas med hjälp av ”observerbara och 

mätbara kvantitativa data” (Thomassen, 2007:164-165). Vidare skriver Thomassen att målet 

är att hitta samband mellan orsaker och verkningar (ibid).  

Denna studie har därmed med hjälp av kvantitativ metod använts för att få svar på frågor i 

enkätundersökningen. I förhållande till vårt syfte önskar vi utgå från postpositivismen där vi 

har använt oss av kvantitativ metod där flera respondenter tillfrågats för att uppnå ett så säkert 

vetande som möjligt. Oavsett hur respondenterna svarat på frågorna så menar 

postpositivismen dock att detta inte behöver vara den fullständiga kunskapen. Detta 

perspektiv har därmed använts för att vi ska behålla vårt kritiska förhållningssätt gentemot det 

resultat vi fått genom undersökningen. 

7.2 Datainsamlingsmetod 

Denna studie har som mål att undersöka om det finns en variation i socialsekreterares 

hantering av fiktiva ärenden samt undersöka om det finns en variation gällande 

socialsekreterares utbildning och erfarenhet. Målet var även att undersöka om 

socialsekreterare upplever osäkerhet vid ärendehantering av barn som upplever våld. Detta 

har gjorts genom att skicka ut en enkät till ett flertal socialkontor i Sverige. Syftet med att 

kontakta flera socialkontor är att nå ut till socialtjänster runtom i Sverige och på så vis få en 

överblick i hur det ser ut i landet. En enkät är därmed den mest lämpliga metod för denna 

undersökning då inga utförliga svar som vid en intervju önskas, utan mer konkreta svar på 

frågorna som utgår från syftet. En del av enkäten består utav vinjetter för att studera 

bedömningen i enskilda fall. Socialsekreterare är de mest lämpade för att besvara enkäten då 

de arbetar närmast brukarna och ansvarar för utredningen. 
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Kvantitativa metoder syftar dels till att få fram resultat i form av siffror, dels undersöka en 

bred grupp om olika förhållanden samt attityder (Eliasson, 2010:28-29). Barmark och 

Djurfeldt (2015) menar att enkäter kan betraktas som en typ av intervju. Den som skapar 

enkäten vill få svar på ett antal frågor. Frågorna är standardiserade, vilket innebär att både 

frågorna och svarsalternativen är samma för alla respondenter. Fördelen med att använda sig 

av enkätundersökning som metod är att den gör det möjligt att snabbt få in svar från många 

människor. Detta gör det smidigare att sammanställa och räkna ut hur många som tycker på 

det ena eller andra sättet eller om olika gruppers tankesätt skiljer sig åt (Barmark & Djurfeldt, 

2015:32-35).  

Vinjetter kan med fördel användas vid studier vid hälso- och sjukvårds samt socialt arbete. 

Det är en metod då text eller bilder används för att visualisera olika tänkbara händelser. Det 

kan vara ett sätt att komma åt människors attityder, normer och åsikter när känsligare ämnen 

undersöks, som hälso- och sjukvårds och socialt arbete (Hughes & Huby, 2002:382). Genom 

användning av vinjetter i studien kan flera olika nyanser öppnas upp istället för endast ja- och 

nej-frågor, och göra det lättare för respondenten att svara. Inom vetenskapen för socialt arbete 

har vinjetter använts sedan 1950-talet och på senare tid blivit vanligt även inom sjukvården. 

Viktigt att belysa är att vinjetter är ett verktyg för att kunna gestalta en situation, samtidigt 

som att den inte är en riktig situation.  

Vinjetter som är i textform kan vara mer begränsade än vinjetter i bild eller filmform, då de 

senare kan gestalta mer aspekter utifrån att respondenten får använda fler sinnen som ögon 

och öron. Vinjetter i textform kräver en god beskrivande text som ska återspegla exakt den 

situation som vinjettskaparen vill få fram (Hughes & Huby, 2002:383). När vinjetter används 

inom kvantitativ datainsamlingsmetod så är fördelen att de kan nå ut till flera respondenter, 

men ändå öppna upp möjligheten för få att ge nyanserade svar. Vinjetter kan med fördel även 

användas vid gruppdiskussioner som verktyg för att gestalta något som ska diskuteras och de 

kan även användas vid enskilda intervjuer. När vinjetterna används vid exempelvis 

kvantitativa undersökningar kan de lättare bli standardiserande då ett stort antal respondenter 

får svara på exakt samma vinjett. Fördelar kan också vara att vinjetter är rent ekonomiskt ett 

tillvägagångsätt som har fördelar och det är även ett sätt som kan vara informativt och på så 

vis effektivt (Hughes & Huby, 2002:384). 

Det kan med fördel även vara bra att matcha respondenterna med ämnet för vinjetten på något 

vis. Har respondenten ingen relation alls till ämnet blir det också svårt för den att svara 
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eftersom vinjetter är till för att ge ett bredare svar än ja och nej. Har respondenten inga åsikter 

i frågan kan detta medföra svårigheter. Respondenten ska även kunna ta till sig vinjetten på 

det sätt det är tänkt, en person med läs och skrivsvårigheter kan exempelvis ha svårare att 

tolka en vinjett i skrift än i bild (Hughes & Huby, 2002:385). Då vi ville undersöka hur 

socialsekreterare hanterar fiktiva ärenden anser vi att vinjetter är en lämplig del av metoden 

för att kunna undersöka om det finns en variation i deras ärendehantering. Vinjetterna 

beskriver två fiktiva fall där det första belyser ett barn som bevittnar våld, och det andra ett 

barn som blir utsatt för både bevittnat våld och direkt våld. Utifrån vinjetterna har sedan 

respondenterna givit exempel på vilka insatser som är lämpliga för de aktuella fallen.  

Ett annat alternativ att utföra en kvantitativ metod är genom intervjuundersökningar. Dock 

krävs det av intervjuaren att bestämma tid och plats med den tillfrågade, vilket även kan kosta 

en del (Eliasson, 2010:29). Då vi bestämt oss för att undersöka flera kommuner för att få en 

bred bild av hur socialsekreterare hanterar ärenden där barn som upplever våld, anser vi att 

det därmed skulle bli svårt om vi valt en annan form av datainsamlingsmetod. Att skicka 

enkäter kan därmed även vara mindre tidskrävande samtidigt som undersökningen sker i ett 

bredare perspektiv än om vi valt att utföra exempelvis intervjuer. Barmark och Djurfeldt 

(2015) rekommenderar programmen SPSS samt Google docs som en väg till att koda in och 

sammanställa enkäterna (Barmark & Djurfeldt, 2015:82). I denna studien har det därmed 

gjorts en kombination av de båda programmen för att koda in alla svar. 

7.3 Urvalsmetod och urval 

För att välja ut de kommuner vi undersökt har vi använt oss av slumpmässigt urval. Med 

slumpmässigt urval innebär att alla har lika stor möjlighet att bli valda och att det är slumpen 

som avgör vem som blir vald. Det finns olika former av slumpmässiga urval, där en variant är 

ett kluster eller flerstegsurval. Detta är ett alternativ om en undersökning önskas göras bland 

en population som är utspridd över ett stort geografiskt område. Första steget kan vara att dela 

in det geografiska området i mindre delar, exempelvis kommuner och sedan slumpmässigt 

välja ett visst antal kommuner. Det andra steget är att inom dessa kommuner, även där 

slumpmässigt, välja ut ett antal respondenter (Barmark & Djurfeldt, 2015:77-79). Genom att 

använda slumpmässiga urval menas med att det egentligen kan vara vem som helst som svarar 

ur en population. Genom att låta slumpen avgöra vem som blir vald är sannolikheten högre 

för att få en jämn fördelning av egenskaper för hela populationen (Barmark & Djurfeldt, 

2015:73-74). Vi har därmed först valt kommuner och därefter inom dessa kommuner valt ut 

socialsekreterare inom barn och familj. Dessa socialsekreterare kan då möjligtvis ha olika 
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erfarenheter, kompetenser samt skilja sig åt i ålder och kön. Med hjälp av det slumpmässiga 

urvalet är det därmed inte enbart exempelvis en åldersgrupp som hamnar i fokus, utan detta 

avgör istället slumpen vilket kan öka sannolikheten till att representera alla socialsekreterare. 

För att nå ut till socialsekreterare i olika kommuner har vi skickat en presentation av vår 

undersökning via mail till enhetschefer med förfrågan om deras socialkontor vill delta i 

undersökningen. Förhoppningen var att en hög andel skulle delta och vi valde att kontakta 

hundra kommuner runtom i Sverige där fem socialsekreterare skulle besvara enkäten. Vi var 

medvetna om att kommunerna kan ha varierande antal socialsekreterare som arbetar med barn 

och familje-ärenden, därför ansåg vi att fem respondenter är ett rimligt antal per kommun som 

besvarar enkäten. Enligt Barmark och Djurfeldt (2015) är det smidigast och billigast att 

använda sig av en webbenkät som insamlingsmetod. Detta förutsätter dock att den som gör 

enkäten även har tillgång till respondenternas e-postadresser (Barmark & Djurfeldt, 2015:82). 

Vi har därför valt att först kontakta enhetschefen som i sin tur kan hänvisa oss till 

socialsekreterarna. När vi kontaktade enhetschefen presenterade vi kortfattat att vår 

undersökning berör socialsekreterares hantering av barnärenden. Dock ville vi inte dela med 

oss att ämnet berör just våld i nära relationer, då vi ville på bästa möjliga sätt motverka att 

enhetschefen påverkar urvalet. Varje socialsekreterare hade en egen e-postadress, vilket gav 

oss möjligheter till att skicka ut webbenkäterna direkt till dem.  

7.4 Tillvägagångssätt 

I första hand fick vi bestämma vilka kommuner som kommer att ingå i studien. Detta gjordes 

genom ett slumpmässigt urval via Excel. Vi kodade in att vi skulle slumpa nummer från 1 till 

290, då det finns 290 kommuner i Sverige. När vi samlat ihop 100 kommuner bestämde vi oss 

för att få fram enhetschefernas mailadresser. Vi letade därmed på varje kommuns hemsida där 

namn och mailadress till de flesta enhetscheferna för barn och familj stod med. Dock fanns 

det vissa kommuner som varken hade telefonnummer eller mailadress utskrivet på 

hemsidorna. För att på smidigast sätt få fram mailadresser, ringde vi till kommunernas växel 

och frågade om enhetschefernas mailadresser. Detta gjordes till över 37 kommuner. När vi 

sedan samlat ihop mailadresserna, mailade vi enhetscheferna vårt informationsbrev (bilaga 1) 

där de svarade med att hänvisa oss till socialsekreterarna. I informationsbrevet förklarade vi 

kort vad studien handlar om samt att det är frivilligt att delta i undersökningen och att 

respondenten när som helst kan avsluta sitt deltagande. Efter detta tog vi kontakt med 

socialsekreterarna där vi skickade informationsbrev (bilaga 2) samt länk till enkäten. Vi 

upptäckte sedan att det var problematiskt att skicka informationsbrev i två omgångar och att 
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det istället underlättat om vi skickade mail och länk till enkät enbart till enhetscheferna. 

Enhetscheferna skulle då smidigare kunna vidarebefodra mailet till socialsekreterarna. Dock 

löste sig detta ändå. Vi skickade även ett påminnelsebrev till socialsekreterarna efter ett antal 

dagar. När enkätundersökningen var avslutad, samlade vi in alla svar från enkäten i 

statistikprogrammet SPSS.  

7.5 Analysmetodik 

När svaren sammanställdes i SPSS kodade vi om variabler så att tabeller och diagram blir mer 

överskådliga. Exempelvis kodade vi om ja och nej-frågor till en 0 och en 1, så att svaren 

hamnade i två kategorier. Då en del frågor är kvantitativa, medan andra är kvalitativa, innebär 

det att vi fick använda oss av olika analyser beroende på vilken skalnivå variablerna hade. 

Barmark och Djurfeldt (2015) menar att en univariat analys görs som ett första steg till en 

deskriptiv analys där ett samband ska analyseras. Om frågeställningen är univariat är detta 

dock det enda steget. Detta görs genom att redovisa en variabel med hjälp av den univariata 

analysen, där variabeln redovisas antingen med frekvenstabeller eller diagram (Barmark & 

Djurfeldt, 2015:115). Variablerna kan både vara kvalitativa och kvantitativa, där skalnivån 

avgör vilken analysform som är lämplig till varje enskild analys (Barmark & Djurfeldt, 

2015:135). Då vår frågeställning är univariat, alltså där vi inte söker efter ett samband mellan 

variabler utan endast hur respondenterna svarat på varje fråga, utgår vi endast ifrån den 

univariata analysen. Dessa analyser presenteras i resultatavsnittet med diagram. 

7.6 Operationalisering 

För att kunna översätta de teoretiska begrepp som ingår i uppsatsen till de frågor som ställs i 

enkätundersökningen, krävs det att begreppen operationaliseras. För att göra detta ställs det 

därmed flera frågor i enkäten för att täcka det teoretiska begreppet (Barmark & Djurfeldt, 

2015:49). Vi använder oss av begreppen profession och semiprofession samt 

institutionalisering, som överförts till de frågor som finns i alla tre delar i enkäten (bilaga 3). 

7.6.1 Profession, semiprofession och institutionalisering 

Professioner har i första hand en stark relation till forskning, universitetsundervisning samt 

yrkespraktik. De flesta definitioner av professioner belyser deras koppling till högre 

utbildningar, framförallt vid universitet (Brante, 2009:16-17). I den första delen ”Utbildning 

och erfarenheter” i enkäten väljer vi att utgå ifrån professionsbegreppet och semiprofession. 

Frågorna 3 till 7 är frågor som berör respondentens utbildning, om den har socionomexamen 

eller annan motsvarande utbildning. En av frågorna är även vilken befattning respondenten 
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har. Därefter ställs frågorna 8 till 14 om hur länge respondenten arbetat inom socialtjänsten 

eller om den tidigare arbetat med barn och familj. Även här ställs frågor om vilken befattning 

respondenten haft när den arbetat inom andra områden än socialtjänsten. Frågorna 15 till 21 

belyser vidareutbildningar om barn som upplever, utsätts för direkt våld eller bevittnar våld. 

Den första delen avslutas med frågor om respondenten genomfört en kurs eller utbildning 

rörande våld i nära relationer. Till den andra delen av enkäten som heter ”Kunskaper och 

upplevelser” utgår frågorna 22-29 utifrån professionsbegreppet och semiprofession. Dessa 

frågor belyser respondenternas uppskattade kunskaper och erfarenheter inom området barn 

som upplever våld. I förhållande till professionsbegreppet, har socialsekreterare även en 

formell utbildning samt praktiska kunskaper genom yrkespraktik där vi med hjälp av dessa 

frågor vill få svar på hur mycket de själva skattar den egna kunskapen.  

Frågorna 30-50 i enkäten har både grund i professionsbegreppet och 

institutionaliseringsbegreppet. Institutionalisering innebär en organisation med fasta regelverk 

och strukturer, samt att olika institutioner har olika handlingsutrymme och på detta vis är de 

antingen mer eller mindre begränsade av dessa regelverk. Kopplat till professionsbegreppet 

utgår professioner, framförallt semiprofessioner, utifrån riktlinjer och regelverk. Frågorna 30-

50 är frågor som berör socialsekreterarnas uppfattning om den egna professionen, 

arbetsplatsens riktlinjer samt ärendehantering och insatser. Av denna anledningen används 

båda begreppen då de går hand i hand och även kompletterar varandra (bilaga 3). 

7.7 Studiens kvalitet  

För att bedöma studiens kvalitet utgår vi ifrån tre begrepp: validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Att en studie har låg validitet innebär att den har ett stort systematiskt 

mätfel. Detta innebär att det finns ett stort glapp mellan en studies teoretiska begrepp och 

empiriska motsvarighet. Reliabilitet innebär å andra sidan ett slumpmässigt mätfel, där 

studien inte lyckats mäta det som det önskat mäta egentligen. Att ha låg reliabilitet betyder att 

mätningen inte skett på ett bra eller tillförlitligt sätt. Det systematiska mätfelet innebär därmed 

om vad som mäts, medan det slumpmässiga mätfelet innebär hur det mäts (Barmark & 

Djurfeldt, 2015:51-52). Generaliserbarhet används för att med hjälp av ett litet stickprov 

kunna avgöra för hela populationens egenskaper. I slumpmässiga urval ökar sannolikheten för 

att resultatet ska representera populationen ju fler individer som ingår i studien. Om resultatet 

visar på osäkerheten att vissa grupper är överrepresenterade, går detta ändå att beräkna i 

stickprovet (Barmark & Djurfeldt, 2015:72-74). Det är då möjligt att vår studie kan vara 

representativ för alla kommuntyper i Sverige, dock kan vissa kommuner vara 
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överrepresenterade. Detta kan då innebära att reliabiliteten ändå lider på ett sätt, men 

sannolikheten för att populationen blir representativ är stor då vårt mål är att ett stort antal 

respondenter deltar i studien.  

För att säkerställa att studien innefattar hög validitet och reliabilitet har vi därmed ställt frågor 

på ett konkret sätt där frågorna varit relevanta för att kunna besvara syftet. Enkätens innehåll 

var därför likadan för alla respondenter. Vi ville dels ha svar på socialsekreterares 

erfarenheter, utbildning och kunskap om ämnet, dels hur hanterandet av dessa barnärenden 

sker. Genom att vi kortfattat beskrivit vad undersökningen handlar om när vi först kontaktat 

enhetschefer, försökte vi öka studiens reliabilitet genom att inte berätta om att ämnet berör 

våld i nära relation. I det motsatta skulle risk finnas för att enhetschefen själv beslutar vem 

som är lämplig till att besvara frågor kring ämnet. Även om risken fortfarande fanns att 

enhetschefen påverkar urvalet, var detta ett sätt att försöka motverka detta. 

7.8 Etiska överväganden  

Etik och moral kan i flera avseenden antas innehålla samma betydelse, men inom forskningen 

används begreppet forskningsetik. Med detta menas att etiken är medveten på så vis att den är 

reflekterad och motiverad utifrån forskningen. Etiken kan också beskrivas som en teori av 

moralen, som då är praktiken. Forskaren har ett ansvar gentemot forskningen och samhället i 

att se till att etiska överväganden och resonemang har gjorts och att etiska riktlinjer följts i 

studien (Vetenskapsrådet, 2017:12-14). Inom forskaretiken finns fyra etiska principer som 

kallas ”moral consensus”, som Sociologen Robert Merton var först med att formulera på 

1940-talet. De kallas för CUDOS-kraven, och versalerna står för orden; communism, 

universalism, disinterestedness och organized scepticism. Communism står för att forskningen 

inte får undanhålla något, utan att resultatet måste finnas tillgängligt för forskarsamhället och 

samhället i övrigt. Universalism innebär att vetenskapen ska bedömas utifrån vetenskapliga 

kriterier och inte utifrån sådant som är irrelevant för forskningen som forskarens ålder, kön 

och ursprung. Disinterestedness betyder att forskaren inte får ha andra avsikter med sin 

forskning än att bidra med ny kunskap. Det fjärde kravet som är organized scepticism står för 

att forskaren ska använda sig  av ett frågande och granskande förhållningssätt genom hela 

studien och vänta med en bedömning av resultatet tills hen har tillräckligt mycket underlag för 

att göra en bedömning (Vetenskapsrådet, 2017:15). Vi är väl införstådda med betydelsen av 

dessa fyra kraven. Därmed vill vi presentera resultatet av vår studie och inte exempelvis 

undanhålla vissa svar som kan räknas vara mätfel. Vi kan heller inte med säkerhet avgöra på 
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förhand hur resultatet blir innan vi sammanställt alla svar, vilket kräver att vi under hela 

processen har ett granskande förhållningssätt. 

Utöver de fyra etiska principerna, tas det i studien hänsyn till de två begreppen anonymitet 

och konfidentialitet. Anonymisering eller avidentifiering innebär att det inte kan göras en 

koppling mellan respondenten och respondentens svar i enkäten. Med konfidentialitet menas 

att skydda uppgifterna från obehöriga, samt att inte sprida de uppgifter man fått i förtroende 

(Vetenskapsrådet, 2017:40). I informationsbreven (bilaga 1 och 2) förklaras att svaren inte 

kommer att kunna kopplas till respondenten samt att endast skribenterna, handledaren och 

examinatorn kommer att få tillgång till materialet. Respondenterna blev även informerade om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Dessutom 

informerades de om att uppsatsen kommer att publiceras i DIVA och blir därmed tillgänglig 

för allmänheten. 

8 Resultat 

I denna delen redovisar vi resultatet från enkätundersökningar med stöd av tabeller och 

diagram. Dessa redovisas som univariata analyser med diagram under rubrikerna 

respondenternas utbildning och erfarenheter, uppskattade kunskaper och förmågor samt 

ärendehantering. 

8.1 Respondenternas utbildning och erfarenheter 

Av de 60 respondenter som besvarat enkäten har 50 respondenter (83,3%) en 

socionomexamen. Övriga tio respondenter  (16,7%) har inte socionomexamen (figur 1). De 

tio respondenter som inte har socionomexamen, har 30% gått utbildningen socialpedagogik 

och 60% beteendevetenskap. Resterande 10% valde alternativet ”annat” och har genomgått 

utbildningen socialpsykiatrisk vård. Tio respondenter (16,7%) avslutade sin utbildning år 

2017. Den respondent (1,7%) som hade avslutat sin utbildning tidigast hade tagit examen år 

1987. Nio respondenter har både tagit sin examen år 2018 och arbetat mindre än ett år som 

socialsekreterare.  
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Figur 1: Socionomexamen 

 

Gällande frågan hur många år respondenten arbetat på socialtjänsten, valde tre respondenter 

att inte svara på frågan, vilket betyder att det var 57 (95%) som svarade på frågan. 45 personer 

(78,9%) har arbetat på socialtjänsten i 0-5 år. Endast fyra personer har arbetat på 

socialtjänsten i mer än 16 år. Åtta personer (14%) har arbetat på socialtjänsten i 6-10 år. En 

majoritet av de tillfrågade har arbetat på socialtjänsten i färre än fem år (figur 2).  

 

 

Figur 2: Antal år på socialtjänst 

 

Angående respondenter som har vidareutbildning gällande barn som upplever våld har 

majoriteten, 36 respondenter av 60 (60%), inte någon vidareutbildning. Övriga 24 

respondenter (40%) har vidareutbildning (figur 3). Respondenter som har vidareutbildning 

gällande barn som direkt utsätts för våld är 26,7% av de tillfrågade. Övriga 73,3% har inte 

någon vidareutbildning gällande direkt våld. Respondenterna svarar att de genomfört bland 

annat utbildning inom våld i nära relation, Trappan, barnmisshandel och sexuella övergrepp, 

hedersrelaterat våld samt våldsutsatta barn och unga. 
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Figur 3: Vidareutbildning gällande barn som upplever våld 

 

70% av respondenterna har ingen vidareutbildning gällande barn som bevittnar våld medan 

30% har genomgått någon form av vidareutbildning. Respondenterna svarar att dessa 

utbildningar är kompetensutvecklingsdagar, samt enstaka kurser inom våld i nära relation. 

58,3% av respondenterna har genomfört en vidareutbildning i våld i nära relation, vilket 

övriga 41,7% inte gjort (figur 4). Gällande utbildning i våld i nära relation, har flera 

respondenter gått kursen Freda. En del utbildningar har skett genom föreläsningar, exempelvis 

Barnahus. En av respondenterna har gått kurs via socialtjänsten under två arbetsdagar. En 

respondent svarar att den fått en föreläsning om våld i nära relation inom 

socionomprogrammet. 

 

Figur 4: Vidareutbildning i våld i nära relation 
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8.2 Uppskattade kunskaper och förmågor 

En av frågorna gäller kunskap om barn som upplever våld där respondenterna fått på en skala 

från ett till fem, där fem är väldigt mycket och ett är väldigt lite kunskap. Största andelen 

respondenter (48,3 %) valde en trea och ansåg att de varken har mycket eller lite kunskap om 

det tillfrågade ämnet. Endast 5 % av respondenterna ansåg att de har väldigt mycket kunskap 

om barn som upplever våld. Ingen av respondenterna angav att de har väldigt lite kunskap om 

barn som upplever våld (figur 5). 

 

Figur 5: Kunskap om barn som upplever våld 

 

Vidare fick respondenterna skatta den upplevda kunskapen från ett till fem gällande barn som 

utsätts för direkt våld. Majoriteten av respondenterna (53,3%) valde en trea. Endast 5% valde 

en femma vilket innebär att de anser sig ha väldigt mycket kunskap gällande ämnet. 3,3% 

valde en etta som betyder att de anser att de har väldigt lite kunskap om barn som utsätts för 

direkt våld (figur 6). Till frågan gällande respondenternas kunskap om barn som bevittnar 

våld, valde 50% av respondenterna en trea. 33,3% av respondenterna valde en fyra medan 5% 

valde en femma (figur 7). Angående frågan om kunskap om våld i nära relation var det ingen 

respondent som valde en etta. 40% av respondenterna valde en fyra, medan 11,7% valde en 

tvåa. 
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Figur 6: Kunskap om direkt våld            Figur 7: Kunskap om bevittnat våld 

 

Respondenterna fick även skatta sin upplevda förmåga att överföra kunskap till praktisk 

ärendehantering på en skala från ett till fem, där ett är väldigt lite förmåga och fem är väldigt 

mycket. 43,3 % av respondenterna valde en fyra. Gällande frågan rörande hur mycket 

erfarenhet av ärenden rörande barn som utsätts för direkt våld som respondenterna anser att de 

har, ansåg 6,7% att de har väldigt mycket erfarenhet. 11,7% menade att de har väldigt lite 

erfarenhet. 35% av respondenterna har valt en trea som befinner sig i mitten av skalan. 31,7% 

av respondenterna valde en trea gällande erfarenhet av barn som bevittnar våld. 10% av 

respondenterna ansåg sig ha väldigt lite erfarenhet, medan 10% ansåg ha väldigt mycket 

erfarenhet. 

 

8.3 Ärendehantering 

Respondenterna fick skatta sitt instämmande i påståenden på en skala från ett till fem, där ett 

är ”instämmer inte alls” och fem är ”instämmer helt”. Till påståendet ”Jag känner mig 

självsäker i mina val av beslut i barnärenden” valde ingen av respondenterna en etta. 

Majoriteten av respondenterna (58,3%) valde en fyra (figur 8). Till påståendet ”Jag känner att 

jag får tillräckligt med stöd från handledningen på arbetsplatsen” har 45,9% svarat en fyra, 

medan 16,4% svarat en trea och 34,4% valt en femma. Detta innebär att handledningen på 

respondenternas arbetsplatser uppskattas vara ett bra stöd.  
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Figur 8: ”Jag känner mig självsäker i mina val av beslut i barnärenden” 

 

33 respondenter valde en fyra i påståendet ”Jag anser att jag har all kunskap som är nödvändig 

för att utföra mina arbetsuppgifter”. Två respondenter valde en etta, som innebär att de anser 

sig inte ha tillräcklig kunskap för att genomföra arbetsuppgifterna. Majoriteten (55%) valde 

en fyra (figur 9). Till påståendet ”Jag blir aldrig osäker när jag hanterar utredning gällande 

barn som far illa” har 16,7% svarat med en etta, medan 13,3% av respondenterna svarat med 

en fyra. Ingen av respondenterna svarade en femma på detta påstående (figur 10).  

 

 

Figur 9: ”Jag har all kunskap som är nödvändig”   Figur 10: ”Jag blir aldrig osäker” 

 

Att respondenternas arbetsplatser har tydliga riktlinjer gällande barn som utsätts för direkt 

våld, anser 3,3% att de inte alls instämmer med påståendet, medan 30% menar att de 

instämmer helt. Den största andelen valde en fyra (figur 11). 35% av respondenterna valde en 

fyra på påståendet gällande att arbetsplatsen har tydliga riktlinjer vid barn som bevittnar våld. 

3,3% instämmer inte alls och valde en etta, medan 11,7% valde en tvåa (figur 12). 30% av 

respondenterna svarade på påståendet gällande att riktlinjerna ger stöd vid ärenden som berör 
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barn som bevittnar våld med en fyra. 18,3% svarade med en femma vilket innebär att elva 

respondenter instämmer helt med att riktlinjerna ger stöd till ärendena. 

 

 

Figur 11: Tydliga riktlinjer direkt våld           Figur 12: Tydliga riktlinjer bevittnat våld 

 

Ungefär hälften av respondenterna (49,2%) valde en fyra gällande påståendet ”Jag har stort 

handlingsutrymme när jag utför mina arbetsuppgifter”, medan 24,6% valde en trea och 3,3% 

valde en tvåa. 33,3% av respondenterna valde en trea på påståendet gällande att insatserna 

som finns att tillgå för barn som utsätts för direkt våld är tillräckliga. 3,3% av respondenterna 

valde en etta och instämmer inte alls, medan 10% valde en femma som betyder att de håller 

med helt. Till påståendet gällande att insatser som finns att tillgå för barn som bevittnar våld 

valde 31,7% en trea, medan 10% valde en etta och 6,7% en femma.  

 

98,3 % av respondenterna skulle starta en utredning gällande den första vinjetten Johan och 

1,7 %, alltså en respondent av 60, skulle inte göra det (figur 13). Till den andra vinjetten Erik 

svarade 100% av respondenterna att de skulle öppna utredning (figur 14). Respondenterna har 

valt olika insatser till ärendena, i det andra fallet där det förekommer direkt våld finns LVU 

med som förslag till insats bland svaren. En del av respondenterna uttrycker även att en 

polisanmälan skulle göras. Varken LVU-insatsen eller polisanmälan föreslås till det första 

ärendet där endast bevittnat våld förekommit. Till båda ärendena kan respondenterna tänka sig 

rekommendera familjebehandling, BUP, föräldrastöd och barnsamtal. Till det första ärendet 

föreslås kriscentrum och att barnet ska ta kontakt med skolkurator, vilket inte ges som 

exempel bland svaren i det andra ärendet. 
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 Figur 13: Öppna utredning ärende Johan      Figur 14: Öppna utredning ärende Erik 

På frågan gällande om det finns svårigheter att bedöma vilka insatser som krävs när ett barn 

bevittnar våld, anser mer än hälften av respondenterna (51,7%) att de upplever svårigheter 

med att bedöma insats (figur 15). Respondenterna svarar att det saknas insatser för att täcka 

problematiken. Det anses även vara svårt för socialsekreterare att få föräldrar till att ta emot 

insatser. Ärendena handlar inte sällan om att föräldrarna behöver ändra sig vilket det inte 

alltid finns mottaglighet för. Respondenterna menar att det är svårt att se vilken typ av 

påverkan insatserna har på barnet, samt att problemet inte löser sig om endast barnet får stöd. 

En respondent svarade att det är nästan omöjligt att utreda en familj som blivit aktuell genom 

orosanmälan utan att det får negativa bieffekter av något slag.  

 

Figur 15: Svårigheter bedöma insatser bevittnat våld 

Utöver detta anser respondenterna att det krävs mer insatser på arbetsplatsen. En av 

respondenterna menar att det på andra arbetsplatser finns fler insatser att tillgå, till skillnad 

från den arbetsplats respondenten befinner sig på där det finns brister i insatser till barn som 

bevittnat våld. Respondenterna anser även att det är komplext att arbeta med familjer där det 
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förekommer våld då det många gånger är inom fyra väggar och ingen som gärna vill berätta. 

En av respondenterna menar att de i kommunen har som policy att alltid öppna utredning om 

det finns oro att det förekommit våld i familjen och/eller barnet bevittnat eller blivit utsatt för 

våld. En respondent svarade att det är svårt att jobba med alla slags ärenden, utan att bli riktigt 

bra och fördjupad inom ett specifikt område, vilket resulterar i att respondenten aldrig riktigt 

känner sig nöjd med sina förmågor. 

9 Analys 

I denna delen för vi en analys med stöd av våra teoretiska utgångspunkter. 

Professionsbegreppet och institutionaliseringsbegreppet samt tidigare forskning kopplas till 

tre uppdelade teman: Socialsekreterares utbildning och erfarenheter, socialsekreterares 

kunskap och upplevelser av yrkesutövningen samt socialsekreterares ärendehantering. 

9.1 Socialsekreterares utbildning och erfarenheter  

Av de respondenter som deltagit i undersökningen har 83,3% en socionomexamen. Övriga 

respondenter har gått olika utbildningar, bland annat socialpedagogik och beteendevetenskap. 

Brante (2009) menar att professioner är yrken som har sin koppling till aktuell forskning samt 

högre utbildningar, framförallt vid universitet. Socionomyrket ingår i semiprofessioner, som 

skapas genom en lång utbildning. Bergmark och Lundström (2002) skriver att 

socialsekreterare anses vara mer angelägna att söka sig till aktuell forskning, framför allt 

genom tidningen Socionomen. Utöver detta är det sällan att socialsekreterarna söker sig till 

aktuella vetenskapliga rapporter. Ungefär 25% av socialarbetarna med socionomexamen 

uttrycker att de sällan eller aldrig läst litteratur rörande den egna professionen (Bergmark & 

Lundström, 2002:363-364).  

En del människor anser att det krävs en kontinuerlig utvidgning av aktuell forskning för att 

upprätthålla en god kvalitet inom det berörda ämnet, medan andra hävdar att den praktiska 

erfarenheten är mest betydande för semiprofessionens utveckling av sina förmågor i arbetet 

(Brante, 2009). Majoriteten av respondenterna i undersökningen har svarat att de inte har en 

vidareutbildning gällande barn som upplever våld eller barn, direkt utsätts för våld och 

bevittnat våld. Dock har 58,3% av respondenterna genomfört en vidareutbildning i våld i nära 

relation. Detta visar att majoriteten av respondenterna känner till ämnet våld i nära relation. 

Till skillnad från Bergmark och Lundströms (2002) studie, där socialsekreterarna i studien 

inte uttryckt exempel om vilka kurser som genomförts gällande våld mot barn, framkommer 

det i undersökningen att respondenterna gått ett flertal kurser inom våld i nära relation. En del 
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av respondenterna har även genomfört två-dagars utbildningar gällande våld i nära relation 

inom socialtjänsten. Några av respondenterna har även gått en kurs rörande Trappan och 

våldsutsatta barn och unga. Utöver detta har en del av respondenterna endast fått en enstaka 

kurs eller föreläsning om våld i nära relation på socionomutbildningen. 

Brante (2009) menar att den utbildning semiprofessioner genomför inte är specialiserad, utan 

ger professionerna en teoretisk grund inom de ämnen som är relevanta för professionen i 

fråga. Med detta menas att även om respondenterna genomfört sina formella utbildningar, 

exempelvis socionomutbildningen, behöver det inte nödvändigtvis innebära att de har 

fördjupade kunskaper inom socialt arbete. Undersökningen visar att den största andelen 

respondenter svarat att de varken har mycket eller lite kunskap om barn som upplever våld, 

barn som utsätts för direkt våld och barn som bevittnar våld. Dock svarar 40% av 

respondenterna med en fyra gällande kunskaper om våld i nära relation, vilket innebär att de 

inom detta ämne anser sig ha mycket kunskap. Kopplat till de kurser respondenterna deltagit 

i, samt i förhållande till Brantes resonemang gällande semiprofessioners utbildning, visar en 

andel av respondenterna att de endast har tagit del av en kurs om våld i nära relation på 

socionomutbildningen. Bergmark och Lundström (2002) menar att utbildningen fokuserar 

mestadels på socialt arbete som en helhet och inte de specifika uppgifterna som varje 

socialsekreterare hanterar på arbetsplatsen. Även om de respondenter som fått föreläsning 

eller genomfört en kurs inom våld i nära relation på utbildningen, är denna föreläsning kanske 

inte anpassad inför den arbetsplats respondenterna sedan hamnat på, vilket i sin tur utger 

endast en grund till vad våld i nära relation innebär. 

 

 Parada, Barnoff & Coleman (2007) förklarar utifrån ”professional agency” möjligheten för 

socialsekreterare att använda sig av sina egna kunskaper inom socialt arbete för att fatta beslut 

inom barnaärenden. Respondenterna i undersökningen anser sig kunna överföra den kunskap 

de har om barn som upplevt våld, där 43,3% valde att besvara den upplevda förmågan med en 

fyra. Detta kan alltså kopplas till att en stor andel respondenter har möjlighet att överföra sina 

kunskaper, den så kallade professional agency, för att fatta beslut inom barnaärenden. Dock 

visas det ändå att 15% av respondenterna valt en tvåa, vilket istället visar på en svag möjlighet 

att överföra kunskapen inom socialt arbete till ärendehanteringen. Största andelen av 

respondenterna svarar även att de varken anser sig ha mycket eller lite erfarenhet av både barn 

som utsätts för direkt våld och även barn som bevittnar våld. Dock visar det på att 

respondenterna har mer erfarenhet av bevittnat våld än av barn som utsätts för direkt våld. 
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Detta resultat kan kopplas till Iversen och Heggens studie (2016) där socialsekreterarna anser 

att de främst fått sin kunskap inom socialt arbete på arbetsplatsen och kolleger, samt 

Bergmark och Lundström (2002) som anser att den främsta kunskapskällan är erfarenheten, 

inte utifrån vad utbildningen inom socialt arbete medfört. Dock visar resultatet även att 78,9% 

av responendenterna arbetat på socialtjänsten i mindre än fem år, vilket kan resultera i att 

respondenternas erfarenheter inom barnaärenden fortfarande är färska. 

 

9.2 Socialsekreterares upplevelser av yrkesutövningen 

Brantes (2009) förklaring av osäkerhet kan kopplas till påståendet gällande respondenternas 

självsäkerhet i beslut av barnärenden. Majoriteten av respondenterna valde en fyra, vilket 

innebär att de till stor del känner sig självsäkra i sina beslut. Majoriteten av respondenterna 

anser även att de har all kunskap som är nödvändig för att utföra arbetsuppgifterna. Dock 

visar resultatet att 16,7% av respondenterna upplever osäkerhet vid utredning gällande barn 

som far illa, medan 13,3% svarar på samma påstående att de känner sig relativt säkra vid 

utredning. Brante (2009) menar att det finns osäkerhet även inom professionen, vilket även 

resultatet av undersökningen kan bekräfta. Dock kan kvoten av osäkerhet varken betraktas 

vara hög eller låg, då det dels visar på en stark osäkerhet, dels på en stark säkerhet. I detta fall 

är kvoten av osäkerhet högre, där fallet är att Brante menar att kvaliteten på professionen 

minskar om denna osäkerhet skulle öka ytterligare. En för låg osäkerhet är dock inte heller en 

fördel, då verksamheten skulle lätt kunna övertas av andra yrkesgrupper. Respondenternas 

osäkerhet kan kopplas till Gümüscü, Nygren och Khoos (2018) förklaring av 

socialsekreterares utmaningar med komplexa problem, exempelvis att göra prioriteringar av 

vilka fall som är mest akuta och välja vilket problem som ska tas hand om först även om alla 

situationer anses vara viktiga. Med institutionaliseringsbegreppet förklaras att institutioner har 

lagar och regler som ska följas, samt moraliska regler om vad som är rätt och fel, vad som är 

lämpligt och icke-lämpligt. De människor som befinner sig inom institutionen känner till och 

eftersträvar detta (Ivarsson Westerberg, 2013). Detta kan förklaras med stöd av 

respondenternas osäkerhet. Förklarat utifrån institutionaliseringsbegreppet, önskar 

socialsekreterarna uppnå de moraliska reglerna genom att hantera utredning och 

beslutsfattande, vilket i sig kan skapa osäkerhet hos socialsekreterare med frågan om detta 

faktiskt sker på rätt sätt.  

Ivarsson Westerberg (2013) menar att institutionalisering utgår från begreppet institution som 

har betydelsen av en organisation med fasta regelverk och strukturer. Respondenterna, som 
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arbetar på socialtjänsten, är även styrda av riktlinjer och regelverk på arbetsplatsen. Till 

skillnad från andra professioner är semiprofessioner mer styrda institutionaliserade, utifrån 

lagar och politik (Brante, 2009). Respondenterna i undersökningen anser att deras 

arbetsplatser har relativt tydliga riktlinjer gällande barn som utsätts för direkt våld och även 

riktlinjer gällande barn som bevittnar våld. Till påståendet gällande bevittnat våld valde dock 

11,7% av respondenterna en tvåa, vilket visar på att de anser att riktlinjerna inte är tillräckligt 

tydliga. Ändå anser majoriteten av respondenterna att riktlinjerna ger stöd vid ärenden som 

berör barn som bevittnar våld. Respondenterna anser även att de får relativt bra stöd med 

handledningen på arbetsplatsen.  

 

Enligt Brante (2009) har det professionella yrkesutövandet en möjlighet att självständigt fatta 

beslut inom olika frågor. Detta varieras beroende på professionens organisation samt 

ekonomiska och politiska aspekter. Med detta anses den professionelle vara utbytbar inom sitt 

område, där vilken som helst utövare ska kunna utföra en uppgift inom professionen. Inom 

socialtjänsten finns därmed riktlinjer som majoriteten av respondenterna anser är hjälpsamma 

i förhållande till ärendehanteringen. Parada, Barnoff och Coleman (2007) menar att 

socialsekreterare tar hänsyn till riktlinjer när de fattar beslut, men att den egna bedömningen 

väger tyngre. Socialsekreterare som då inte har stor erfarenhet inom området anser sig även 

vara rädd att fatta beslut utan att utgå från riktlinjer. Med tanke på att majoriteten av 

respondenterna inte har stor erfarenhet som socialsekreterare inom socialtjänsten, kan detta 

kopplas till att dessa riktlinjer ger dem möjlighet att hantera ärenden som berör barn som 

bevittnar våld. Handledningen anses även vara ett bra stöd till respondenterna, vilket även kan 

kopplas till institutionalisering där institutionens egna kultur och struktur kan forma det sätt 

socialsekreteraren formar sina beslut. Om socialsekreteraren känner sig osäker gällande ett 

ärende, finns möjligheten att genom handledning få vägledning i ärendehanteringen. Denna 

handledning kan då präglas av organisationens normer och sätt att se på ärendet, där 

institutionaliseringen bidrar till att detta är en självklarhet som därmed inte alltid ifrågasätts. 

Denna handledningen kan i sin tur forma hur den enskilde socialsekreteraren sedan fattar 

beslut. 

 

Enligt Brante (2009) har den professionelle självbestämmanderätt att fatta beslut. Dock är 

socialtjänsten en institution som präglas av både regelverk och strukturer. Ivarsson 

Westerberg (2013) menar dock att organisationer inte kan vara institutionaliserade helt och 

hållet, eftersom olika organisationer har olika mycket handlingsutrymme vilket istället 
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handlar om olika grader av institutionalisering. Organisationer anses därmed vara rationella 

och nytänkande, men har ändå en begränsning då de har ett system av regler som de måste ta 

hänsyn till. Respondenterna anser sig ha ett relativt stort handlingsutrymme när de utför sina 

arbetsuppgifter. Det är dock 24,6% av respondenterna som anser att de varken har mer eller 

mindre handlingsutrymme när de utför arbetsuppgifterna. Parada, Barnoff och Coleman 

(2007) menar att flera socialsekreterare anser sig förlorat sin självbestämmanderätt i 

ärendehanteringen på grund av de system som de anses vara tvungna att efterfölja. Dessa 

system uppmuntrar då en form av standardisering, där vissa forskare menar att 

socialsekreterare ändå lyckas behålla självbestämmanderätten i beslutsfattandet. Även om 

respondenterna utgår från riktlinjer, anser majoriteten att de har ett stort handlingsutrymme på 

arbetsplatsen. 

 

9.3 Socialsekreterares ärendehantering 

Åkerlund (2017) skriver att när socialtjänsten får information om att ett barn upplevt våld  

nära relation, ska socialtjänsten inleda utredning. Socialtjänstens uppgift är då att både utreda 

barnets behov av stöd och hjälp samt bedöma om det finns risk att barnet fortsätter utsättas för 

våld. Alla respondenter förutom en skulle öppna utredning till den första vinjetten Johan, där 

fallet beskriver ett barn som utsätts för bevittnat våld. Till det andra fallet valde alla 

respondenter att öppna utredning, där barnet både bevittnade våld och även blir utsatt för 

direkt våld. Enligt Ivarsson Westerberg (2013) önskar sig institutioner att omgivningen ska 

vara nöjd med organisationen. Även om organisationen utgår ifrån sina egna mål och syften, 

blir även omgivningens förväntningar en del av institutionaliseringen. Arbetet inom 

organisationerna vill vara legitima och även högt värderat av omvärlden. Att respondenterna 

valt att öppna utredning till båda vinjetterna kan både förklaras ur de regelverk samt deras 

egna uppfattning av hur ärendehanteringen ska ske. Enligt regelverket ska socialtjänsten 

utreda om barnet riskeras utsättas för våld, vilket har förekommit i båda vinjetterna. Det 

speglar även omgivningens förväntningar på att socialtjänsten faktiskt ska ge stöd till barn 

som blir utsatta i samhället och för att upprätthålla denna legitimitet visar även 

respondenterna att de skulle öppna utredning till båda fallen.  

 

Till dessa vinjetter har respondenterna även valt olika insatser, där respondenterna bland annat 

valt LVU-insats samt polisanmälan, vilket inte framkommer som exempel till det första 

ärendet där barnet bevittnat våld. Dock anser respondenterna att de till båda ärendena 

rekommenderar bland annat familjebehandling, föräldrastöd samt barnsamtal. Detta kan 
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kopplas till Ivarsson Westerbergs (2013) resonemang om att organisationer inte alltid blir helt 

och hållet institutionaliserade, eftersom de även har olika mycket handlingsutrymme. Även 

om socialtjänsten har riktlinjer inom dessa typer av ärenden, är det inte alltid alla 

socialsekreterare väljer samma insatser. Parada, Barnoff och Coleman (2007) menar att det 

finns nackdelar med standardiserade system där metoderna inte alltid kan garantera ett 

positivt utfall för familjer. Andra menar att denna standardisering skapar ett mer effektivt och 

aktuellt system för att skydda barn. Resultatet visar att respondenterna inte självklart väljer 

samma insatser till ärendena, även om de alla utgår från samma regelverk. Detta visar återigen 

enligt Brantes (2009) professionsbegrepp att socialsekreterarna har ett självbestämmande, där 

de har möjlighet att rekommendera olika insatser beroende på vilket ärende de hanterar. 

 

Respondenterna i undersökningen har skilda åsikter om att både insatser för barn som utsätts 

för direkt våld och barn som bevittnar våld är tillräckliga. En del av respondenterna 

instämmer inte alls, medan en annan del anser att de är tillräckliga. Gümüscü, Nygren och 

Khoo (2018) menar att socialtjänsten har fokus på att skydda barn men även erbjuda hjälp till 

familjen som helhet. Familjens situation är därmed en grund till att erbjuda insatser för att 

kunna stärka familjen samt erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen. Parada, Barnoff och 

Coleman (2007) menar att detta medför osäkerhet hos socialsekreterare, där de har dilemma 

mellan att värna om barnets bästa samt ge familjen stöd och frihet. Detta kan kopplas till 

resultatet där mer än hälften av respondenterna anser att de upplever svårigheter med att 

bedöma insats gällande barn som bevittnar våld. Respondenterna anser även att det saknas 

insatser för att täcka problematiken samt att det är svårt att se vilken typ av påverkan 

insatserna har på barnet. Enligt Brante (2009) bär professioner på abstrakt kunskap som ger 

dem möjlighet att upptäcka och problematiska nya problem. Detta kan kopplas till 

respondenternas syn på att det finns brister i de aktuella insatser som finns tillgängliga. En av 

respondenterna menar att det på andra arbetsplatser finns fler insatser att tillgå, till skillnad 

från den arbetsplats respondenten befinner sig på där det finns brister i insatser till barn som 

bevittnat våld. Detta kan även förstås med hjälp av Ivarsson Westerbergs (2013) förklaring till 

att organisationer vill vara rationella och nytänkande, men att de ändå har en begränsning av 

regler. Vissa kommuner kanske har flera insatser och metoder som är lämpliga för barn som 

bevittnar våld, medan andra inte har dessa möjligheter. Detta kan då resultera i att 

ärendehanteringen inte blir likadan oavsett vilken socialsekreterare hanterar det fiktiva 

ärendet. Respondenterna menar därmed att de nuvarande insatserna inte är tillräckliga för att 

hantera den problematik som bevittnat våld innebär.  
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Pernebo och Almqvist (2016) menar att barn som upplever våld far illa på olika vis, där det 

tar längre tid att upptäcka att någonting är fel hos yngre barn än äldre barn. Yngre barn är 

även i större beroendeställning till den vuxne än vad äldre barn kan vara, då de kräver fysisk 

och emotionell närhet av den vuxne som gör relationen mer sårbar. Detta kan förklaras i 

förhållande till respondenternas åsikter kring att det är komplext att arbeta med familjer där 

det förekommer våld. Detta sker inte sällan i det dolda och är svårt att upptäcka. En 

respondent svarade att det är svårt att jobba med alla slags ärenden, utan att bli riktigt bra och 

fördjupad inom ett specifikt område, vilket resulterar i att respondenten aldrig riktigt känner 

sig nöjd med sina förmågor. Detta kan förklaras med stöd av Brante (2009) där den 

professionelle ska skapa förtroende för klienten och vara en förmedlare mellan klienter och 

lekmän. Även Ivarsson Westerberg (2013) menar att organisationen försöker upprätthålla sin 

legitimitet och uppfylla omgivningens förväntningar. Med hjälp av den kunskap den 

professionelle erhåller, kan den vidare problematisera denna osäkerhet för att även kunna 

motverka den osäkerheten som både klienter och samhället kan uppleva. 

 

10 Diskussion 

I denna del diskuteras våra slutsatser i förhållande till syfte och frågeställning, vårt val av 

metod och tillvägagångssätt samt förslag till vidare forskning. 

 

10.1 Slutsatser 

Vi har undersökt om det finns en osäkerhet inom ärendehantering och beslutsfattande 

gällande barn som upplever våld i nära relation, samt om det finns en variation gällande 

socialsekreterares utbildning, erfarenheter och ärendehantering där barn upplevt våld. 

Tidigare forskning visar att barn kan utsättas för fysiskt, psykiskt eller bevittnat våld i nära 

relationer. Barn som upplever våld i nära relation är alla utsatta och behöver mer eller mindre 

stöd från socialtjänsten, där socialsekreterares kunskaper inom området samt ärendehantering 

och beslutsfattande är en grund till att dessa barn hanteras med rättssäkerhet. Forskning visar 

även att det finns en osäkerhet bland socialsekreterare vid ärendehantering av barnärenden. 

De ställs inför komplexa fall där de dels måste följa riktlinjer och regelverk, men samtidigt 

även använda sig av kunskapen och erfarenheten som den professionelle fått genom arbetet. 

Problematiken kan därmed vara att ärenden riskeras bedömas olika beroende på vilken 

utförare som hanterar ärendet, vilket kan anses vara en osäkerhet för barnen i fråga.  
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Den första frågeställningen var om det finns en osäkerhet bland socialsekreterare rörande 

bedömning av ärenden där barn upplever våld. Resultatet av undersökningen visar att 

majoriteten av respondenterna anser att de till stor del känner sig självsäkra i sina beslut 

gällande barnärenden. Dock visas det att 16,7% av respondenterna upplever osäkerhet vid 

utredning gällande barn som far illa, medan 13,3% svarar att de känner sig relativt säkra vid 

utredning. Detta visar att det finns en variation gällande osäkerhet hos socialsekreterare, där 

vissa anser att de känner sig självsäkra, medan andra inte alls känner samma självsäkerhet. 

Kopplat till professionsbegreppet, framkommer det att det finns en osäkerhet inom 

professionen, där det i denna undersökning visar på en delvis hög kvot av osäkerhet, samtidigt 

som den inte helt och hållet kan uppfattas vara hög då flera av respondenterna inte känner en 

osäkerhet. Det kan finnas flera anledningar bakom socialsekreterares osäkerhet, där en 

anledning kan vara att socialsekreteraren hanterar komplexa ärenden och måste prioritera 

vilket ärende som är mest akut och därmed behandlas först. En respondent svarade att det är 

svårt att jobba med alla slags ärenden, utan att bli riktigt bra och fördjupad inom ett specifikt 

område, vilket resulterar i att respondenten aldrig riktigt känner sig nöjd med sina förmågor. 

Utifrån institutionaliseringsbegreppet förklaras att människor inom institutioner önskar följa 

moraliska regler om vad som är rätt och fel, vilket också därmed kan skapa en osäkerhet hos 

socialsekreterare där de ställer sig frågan om de faktiskt hanterar ärenden rätt eller fattar 

beslut på ett korrekt sätt. Med hjälp av den kunskap den professionelle erhåller, kan den 

vidare problematisera denna osäkerhet för att även kunna motverka den osäkerheten som både 

klienter och samhället kan uppleva.  

 

Den andra frågeställningen var om det går att urskilja en variation gällande socialsekreterares 

ärendehantering av fiktiva ärenden samt socialsekreterares utbildning och erfarenheter 

gällande barn som upplevt våld. Gällande respondenternas svar på vinjetterna, är de enade om 

att öppna utredning till båda ärendena där det ena handlar om bevittnat våld medan det andra 

är direkt våld. Enligt tidigare forskning framkommer det att när socialtjänsten får information 

om att ett barn upplevt våld, ska socialtjänsten inleda utredning. Enligt 

institutionaliseringsbegreppet önskar sig institutioner att omgivningen ska vara nöjd med 

organisationen. Att respondenterna valt att öppna utredning till båda vinjetterna kan både 

förklaras ur de regelverk samt deras egna uppfattning av hur ärendehanteringen ska ske. 

Enligt regelverket ska socialtjänsten utreda om barnet riskeras utsättas för våld, vilket har 

förekommit i båda vinjetterna. Till dessa vinjetter har respondenterna dock valt olika insatser, 
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vilket också kopplas till institutionaliseringsbegreppet där organisationer inte alltid blir helt 

och hållet institutionaliserade, eftersom de även har olika mycket handlingsutrymme. Mer än 

hälften av respondenterna anser dock att de upplever svårigheter med att bedöma insats 

gällande barn som bevittnar våld. Respondenterna anser även att det saknas insatser för att 

täcka problematiken samt att det är svårt att se vilken typ av påverkan insatserna har på 

barnet. En av respondenterna menar att det på andra arbetsplatser finns fler insatser att tillgå, 

till skillnad från den arbetsplats respondenten befinner sig på där det finns brister i insatser till 

barn som bevittnat våld. Detta kan då resultera i att ärendehanteringen inte blir likadan oavsett 

vilken socialsekreterare hanterar det fiktiva ärendet.  

 

Respondenterna är styrda av riktlinjer och regelverk på arbetsplatsen. Respondenterna anser 

att deras arbetsplatser har relativt tydliga riktlinjer gällande barn som utsätts för direkt våld 

och även barn som bevittnar våld. Majoriteten anser att riktlinjerna ger stöd vid ärenden som 

berör barn som bevittnar våld. Även om socialtjänsten har riktlinjer inom dessa typer av 

ärenden, är det inte alltid alla socialsekreterare väljer samma insatser. Detta visar enligt 

professionsbegreppet att socialsekreterarna har ett självbestämmande, där de har möjlighet att 

rekommendera olika insatser beroende på vilket ärende de hanterar. Respondenterna anser sig 

även ha ett relativt stort handlingsutrymme när de utför sina arbetsuppgifter. Enligt 

professionsbegreppet har den professionelle möjlighet att självständigt fatta beslut inom olika 

frågor. Handledningen anses även vara ett bra stöd till respondenterna, vilket även kan 

kopplas till institutionalisering där institutionens egna kultur och struktur kan forma det sätt 

socialsekreteraren formar sina beslut. Om socialsekreteraren känner sig osäker gällande ett 

ärende, finns möjligheten att genom handledning få vägledning i ärendehanteringen. Denna 

handledning kan då präglas av organisationens normer och sätt att se på ärendet, där 

institutionaliseringen bidrar till att detta är en självklarhet som därmed inte alltid ifrågasätts.  

 

Undersökningen visar att en klar majoritet av respondenterna har en socionomexamen. Övriga 

respondenter har gått olika utbildningar, bland annat socialpedagogik och beteendevetenskap. 

Enligt professionsbegreppet är professioner yrken som har sin koppling till aktuell forskning 

och högre utbildningar. En del människor anser att det krävs utvidgning av aktuell forskning 

för att upprätthålla god kvalitet inom professionen, medan andra menar att den praktiska 

erfarenheten är mest betydande. Majoriteten av respondenterna i undersökningen har svarat 

att de inte har en vidareutbildning gällande barn som upplever våld eller barn, direkt utsätts 

för våld och bevittnat våld. Dock har 58,3% av respondenterna genomfört en vidareutbildning 
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i våld i nära relation. Respondenterna har gått ett flertal kurser inom våld i nära relation. 

Utifrån professionsbegreppet förklaras att semiprofessioners utbildning inte är specialiserad, 

utan ger professionerna en teoretisk grund inom de ämnen som är relevanta för professionen i 

fråga. Med detta menas att även om respondenterna genomfört sina formella utbildningar, 

exempelvis socionomutbildningen, behöver det inte nödvändigtvis innebära att de har 

fördjupade kunskaper inom socialt arbete. Undersökningen visar att den största andelen 

respondenter svarat att de varken har mycket eller lite kunskap om barn som upplever våld, 

barn som utsätts för direkt våld och barn som bevittnar våld. Dock svarar 40% av 

respondenterna med en fyra gällande kunskaper om våld i nära relation, vilket innebär att de 

inom detta ämne anser sig ha mycket kunskap. En stor andel respondenter anser sig ha 

möjlighet att överföra sina egna kunskaper gällande barn som upplevt våld, den så kallade 

professional agency, för att fatta beslut inom barnärenden.  

 

Största andelen av respondenterna svarar att de varken anser sig ha mycket eller lite 

erfarenhet av både barn som utsätts för direkt våld och även barn som bevittnar våld. Dock 

visar det på att respondenterna har mer erfarenhet av bevittnat våld än av barn som utsätts för 

direkt våld. Relaterat till tidigare forskning, anser socialsekreterarna dock att de främst fått sin 

kunskap inom socialt arbete på arbetsplatsen och kolleger, samt att den främsta 

kunskapskällan är erfarenheten, inte utifrån vad utbildningen inom socialt arbete medfört. 

Dock visar resultatet även att 78,9% av respondenterna arbetat på socialtjänsten i mindre än 

fem år, vilket kan resultera i att respondenternas erfarenheter inom barnärenden fortfarande är 

färska. 

 

10.2 Metoddiskussion 

Med hänvisning till vår vetenskapsteoretiska ansats som vi valt har vi genomfört en 

kvantitativ undersökning för att få en bred bild av socialsekreterares ärendehantering. Den 

kunskap vi fått ifrån undersökningen behöver därmed inte nödvändigtvis behöver vara den 

fullständiga kunskapen. Med hänsyn till att det var få respondenter som deltog i 

undersökningen fick vi inte den helhetssyn som vi önskat oss. Genom att få respondenter 

deltar i undersökningen så kan vi inte vara säkra på att resultatet speglar verkligheten. Då 

postpositivismen rekommenderar att en kvantitativ metod används för att nå ett objektivt 

vetande valde vi att använda oss av en enkätundersökning. De vinjetter vi har med i 

enkätundersökningen kanske har uppfattats på olika sätt, några respondenter kanske upplevde 
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dem som otillräckliga på information som gjort att ärendena riskerar inte spegla den 

komplexitet socialsekreterarna ställs inför i verkligheten. 

Anledningen bakom det stora bortfallet av respondenter i undersökningen kan bero på 

socialsekreterares höga arbetsbelastning och tidsbrist. Vi kontaktade 100 enhetschefer och bad 

om mailadresser till fem socialsekreterare som handlägger barnärenden, det innebar potentiellt 

500 socialsekreterare. Vi fick sammanlagt 120 mailadresser till socialsekreterare av 

enhetscheferna och av dem valde 60 socialsekreterare att besvara enkäten och då hann vi 

skicka ut två påminnelser under tiden. Vi räknade med ett bortfall, men inte ett så omfattande 

bortfall som det slutligen blev. Några av cheferna vi först kontaktade svarade att 

socialsekreterarna inte hade tid och att de av detta skälet inte ville vara med i undersökningen. 

Några av socialsekreterarna mailade oss ifrågasättande, även innan de fått ut 

informationsbrevet och enkäten med frågor gällande ämnet. 

En av cheferna meddelade att de inte tänkte delta eftersom att de bodde i en mindre kommun 

och hade haft allvarliga händelser gällande barn och våld. Hen hänvisade därmed till 

sekretessen, trots information om att frågorna i enkäten inte skulle handla om handläggning 

av ärenden som socialsekreterarna själva arbetat med. Det som även kan ha påverkat urvalet 

är att vi skickade ut två informationsbrev, ett till enhetscheferna och ett till socialsekreterarna. 

Vi upplever dock att det skulle underlättat om vi endast skickat ett informationsbrev med länk 

till enkäten, enbart till enhetscheferna. Vi anser att vårt val av tillvägagångssätt gav mer 

arbete än vad som var nödvändigt, samt att enhetscheferna och respondenterna hade fått all 

information direkt om endast enhetscheferna fått informationen. Utifrån detta tolkar vi ämnet 

våld mot barn som väldigt känsligt ämne att göra en studie om, vilket också har lett till det 

omfattande bortfallet av respondenter. 

10.3 Förslag till vidare forskning 

En intressant aspekt för framtida studier kring socialsekreterares hantering av ärenden som 

berör barn som upplever våld i nära relation skulle vara att använda liknande frågeställning 

som i denna studie, men att istället använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Även 

om vårt mål med studien har varit att få ett brett perspektiv bland ett hundratals kommuner i 

Sverige, skulle det även vara intressant att studera ett fåtal socialsekreterare fast på ett djupare 

plan än denna studie gjort. Intervjuerna hade då kunnat fokusera mer på socialsekreterares 

omfattande åsikter kring det valda ämnet, både om ärendehanteringen samt deras osäkerheter 

och dilemman som professionen ställs inför, som enkätundersökningen inte lyckats få fram. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till chef 

 

Hej! 

 

Vi heter Ofelia Sahlborg Arroyo och Adela Ahmetovic och är två socionomstudenter som går 

sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi gör just nu vårt examensarbete där vi gör en 

kvantitativ undersökning gällande socialtjänstens handläggning av barn som upplevt våld i 

hemmet. Vi skulle vara tacksamma för om du ville ta dig tid att skicka oss e-mailadresser till 

fem socialsekreterare som handlägger barnärenden senast tisdagen den 11/12 . 

 

 

Studien är en enkätundersökning som är konstruerad som en elektronisk enkät som skickas till 

ett antal svenska kommuner. I urvalet ingår därmed din kommun där det är viktigt för oss att 

få socialsekreterarnas e-mailadresser för att lyckas med studien. Varje socialsekreterare får 

sedan ett mail av oss med informationsbrev samt länk till enkäten. Respondenten besvarar 

enkäten genom att klicka på länken som finns i mailet. Det är viktigt att belysa att svaren inte 

kommer att kunna kopplas till respondenten. Svaren från undersökningen kommer att 

användas i ett program för statistik där vi kommer jämföra svaren genom siffror och 

procentenheter. Endast skribenterna, handledaren och examinatorn kommer att få tillgång till 

materialet. Resultatet av studien kommer sedan publiceras i databasen DIVA som är 

tillgänglig för allmänheten. Vi önskar att så många som möjligt besvarar enkäten för att i 

största möjliga utsträckning få en representativ bild. 

 

 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: 

 

 

Adela Ahmetovic    Ofelia Sahlborg Arroyo 

aa223vb@student.lnu.se    os222fu@student.lnu.se 

 

 

Lars Sörnsen 

lars.sornsen@lnu.se 

Handledare 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Adela och Ofelia 

 

 

mailto:aa223vb@student.lnu.se
mailto:os222fu@student.lnu.se
mailto:lars.sornsen@lnu.se
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Ofelia Sahlborg Arroyo och Adela Ahmetovic och är två socionomstudenter som går 

sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi gör just nu vårt examensarbete där vi gör en 

kvantitativ undersökning gällande socialtjänstens handläggning av barn som varit utsatta för 

våld i hemmet. Vi skulle vara tacksamma för om du ville ta dig tid att svara på vår 

enkätundersökning som beräknas ta cirka 10-15 minuter. 

 

Syftet är att undersöka socialsekreterares hantering av ärenden där barn upplevt våld i 

hemmet. Studien är också tänkt att belysa utbildningar och tidigare erfarenheter inom 

området. Enkätundersökningen är konstruerad som en elektronisk enkät som skickas till ett 

antal svenska kommuner. I urvalet ingår därmed din kommun där ditt svar är viktigt för oss. 

Varje socialsekreterare besvarar enkäten genom att klicka på länken som finns i mailet. Om 

det skulle uppstå några funderingar kring frågorna i enkäten, går det bra att maila oss. 

Enkäten ska besvaras senast fredagen den 14/12.  

  

Det är viktigt att belysa att svaren inte kommer att kunna kopplas till respondenten. Svaren 

från undersökningen kommer att användas i ett program för statistik där vi kommer jämföra 

svaren genom siffror och procentenheter. Endast skribenterna, handledaren och examinatorn 

kommer att få tillgång till materialet. Resultatet av studien kommer sedan publiceras i 

databasen DIVA som är tillgänglig för allmänheten. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva förklara detta för oss. Vi önskar att 

så många som möjligt besvarar enkäten för att i största möjliga utsträckning få en 

representativ bild. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: 

 

Adela Ahmetovic    Ofelia Sahlborg Arroyo 

aa223vb@student.lnu.se    os222fu@student.lnu.se 

 

Lars Sörnsen 

lars.sornsen@lnu.se 

Handledare 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Adela och Ofelia 

 

 

mailto:aa223vb@student.lnu.se
mailto:os222fu@student.lnu.se
mailto:lars.sornsen@lnu.se


47 

 

Bilaga 3 

Enkätundersökning 
En studie om socialsekreterares erfarenheter och kunskaper gällande barn som far illa. 

Undersökningen är uppdelad i tre delar och sammanlagt beräknad tid att genomföra enkäten 

är cirka tio till femton minuter. 

 

1. Vilket kön har du? 

O Kvinna 

O Man 

O Annat 

 

2. Vilken är din ålder? 

________________________________ 

 

Del 1 – Utbildning och erfarenheter 

Nedan ställs frågor om din utbildning och erfarenheter av arbete med barn och familj. 

 

3. Har du socionomexamen? 

O Ja  

O Nej 

 

4. Om inte avslutad socionomexamen, vilken motsvarande utbildning har du? 

O Social omsorg 

O Socialpedagogik 

O Socialt arbete (Ej socionom) 

O Beteendevetenskap 

O Annat 

 

5. Om annat, vilken utbildning har du gått? 

_______________________________________________________ 

 

6. Vilket år avslutade du din utbildning? 

______________________________________________________ 

 

7. Vilken är din befattning? 

_______________________________________________________ 

 

8. Hur länge har du arbetat med barn-och familj inom socialtjänsten? 

O 0-5 år 

O 6-10 år 

O 11-15 år 
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O 16+ år 

 

9. Har du arbetat med barn- och familj utanför socialtjänsten? 

O Ja 

O Nej 

 

10.  Om ja, inom vilket område och organisation har du arbetat? 

__________________________________________________ 

 

11.  Vilken var din befattning inom området? 

___________________________________________________ 

 

12. Har du tidigare arbetat med barn och unga? 

O Ja 

O Nej 

 

13. Om ja, inom vilket område har du arbetat med barn och unga? 

_____________________________________________________ 

 

14. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

O 0-5 år 

O 6-10 år 

O 11-15 år 

O 16+ år 

 

15. Har du gått någon vidareutbildning rörande barn som upplevt våld? 

O Ja 

O Nej 

 

16. Har du genomgått en vidareutbildning rörande barn som utsätts för direkt våld? 

O Ja 

O Nej 

 

17. Om ja, vilken vidareutbildning? 

____________________________________________________ 

 

18. Har du genomgått en vidareutbildning rörande barn som bevittnat våld? 

O Ja 

O Nej 

 

19. Om ja, vilken vidareutbildning? 

_____________________________________________________ 
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20. Har du genomgått en kurs eller utbildning rörande våld i nära relation? 

O Ja 

O Nej 

 

21. Om ja, vilken kurs eller utbildning? 

________________________________________________________ 

 

Del 2 – Kunskaper och upplevelser 

 

22. I vilken utsträckning anser du ha kunskap om barn som upplevt våld? 

 1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

23. I vilken utsträckning anser du ha kunskap om barn som utsätts för direkt våld? 

1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

24. I vilken utsträckning anser du ha kunskap om barn som bevittnar våld? 

1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

25. I vilken utsträckning anser du ha kunskap om våld i nära relation? 

1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

26. I vilken utsträckning anser du ha förmågan att överföra denna kunskap till den 

praktiska ärendehanteringen? 

1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

27. Hur mycket erfarenhet av ärenden rörande barn som utsätts för direkt våld anser du att 

du har? 

1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

28. Hur mycket erfarenhet av ärenden rörande barn som bevittnar våld i nära relation 

anser du att du har? 

1 2 3 4 5 

Väldigt lite    O O O O O   Väldigt mycket 

 

29. Anser du att du behöver mer kunskap om hanterandet av barn som bevittnar våld i 

hemmet? 
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O Ja 

O Nej 

 

Din uppfattning av den egna yrkesutövningen 

Nedan finns ett antal påstående gällande professionen som socialsekreterare. Välj en siffra 

mellan 1-5 som är mest lämplig för att beskriva din inställning i varje påstående. 

 

30. ”Jag känner mig självsäker i mina val av beslut i barnärenden” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

31. ”Jag känner att jag får tillräckligt med stöd från handledningen på arbetsplatsen” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

32. ”Jag anser att jag har all kunskap som är nödvändig för att utföra mina 

arbetsuppgifter” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

33. ”Jag blir aldrig osäker när jag hanterar utredning gällande barn som far illa” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

34. ”Arbetsplatsen har tydliga riktlinjer när det gäller barn som utsätts för direkt våld” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

35. ”Arbetsplatsen har tydliga riktlinjer när det gäller barn som bevittnar våld” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

36. ”Arbetsplatsens riktlinjer ger stor hjälp vid ärendehantering av fall gällande barn som 

bevittnar våld” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

37. ”Jag har stort handlingsutrymme när jag utför mina arbetsuppgifter” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

38. ”Jag anser att insatserna som finns att tillgå är tillräckliga för att ge stöd till barn som 

utsätts för direkt våld” 

1  2 3 4 5 
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Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

39. ”Jag anser att insatserna som finns att tillgå är tillräckliga för att ge stöd till barn som 

bevittnar våld” 

1  2 3 4 5 

Instämmer inte alls   O O O O O   Instämmer helt 

 

 

Del 3 – Vinjetter 

Nedan beskrivs två olika scenarier genom vinjetter. 

 

40. Johan (9 år) bor med sina föräldrar. Han är oftast på bra humör och är duktig i skolan. 

En dag upptäcker lärarna i skolan att han är lite nedstämd och beslutar sig för att 

koppla in kuratorn. Under samtalet med kuratorn berättar Johan att hans föräldrar haft 

ett stort bråk innan han skulle till skolan. Detta är ingenting som är nytt för Johan. Han 

berättar att föräldrarna slagit varandra och att köket blev lämnat stökigt då stolar och 

tallrikar låg på golvet. Johan säger att hans föräldrar aldrig slagit eller varit elaka mot 

honom, utan endast mot varandra. Efter varje bråk förklarar antingen mamma eller 

pappa att bråket inte är hans fel och att det är mellan mamma och pappa. Kuratorn 

beslutar sig för att anmäla till socialtjänsten där du som socialsekreterare får 

orosanmälan. Skulle du startat en utredning? 

O Ja 

O Nej 

 

41. Vad för insatser finns det att tillgå för den här typen av ärende? 

_____________________________________________________ 

 

42. Vilken insats hade du valt i detta ärende? 

______________________________________________________ 

 

43. Erik (9 år) sitter hemma med sina föräldrar i vardagsrummet. Pappan går och lägger 

sig tidigt medan mamma sitter kvar med Erik. Föräldrarna hade precis haft ett gräl 

med varandra, där pappan slagit i bordet så att han tappat ett glas med vatten på 

golvet. På golvet finns nu glasspillror. Mamman ber Erik plocka upp glaset men Erik 

berättar att han inte har lust till det. Det är alltid han som får städa upp efter att 

mamma och pappa bråkat. Mamman nyper Erik hårt i armen så Erik blir tvungen att 
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resa sig upp och göra som mamma säger. Eriks idrottslärare gör en orosanmälan till 

socialtjänsten efter att Erik motvilligt berättat att hans mamma nypt honom hårt i 

armen och knuffat honom. Skulle du startat en utredning? 

O Ja 

O Nej 

 

44. Vad för insatser finns det att tillgå för den här typen av ärende? 

_________________________________________________________ 

 

45. Vilken insats hade du valt i detta ärende? 

_________________________________________________________ 

 

46. Anser du att hanteringen av ärendena ska behandlas likvärdigt? 

O Ja 

O Nej 

 

47. Varför? 

_________________________________________________________ 

 

48. Anser du att det är svårt att bedöma vilka insatser som krävs när ett barn bevittnar 

våld? 

O Ja 

O Nej 

 

49. Om ja, varför anser du att det är svårt? 

__________________________________________________________ 

 

50. Önskar du dela med dig någonting som inte framgått i denna undersökning? 

_____________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


