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Abstract 
Studiet gennemførtes ud fra et kontrastivt perspektiv, hvor man sammenligner socialarbejdernes 
vurderinger og handletendenser i forhold til etniske majoritetsklienter og klienter, hvis navne anty-
der en etnisk minoritetsbaggrund. Dette skete ved, at socialarbejdere besvarede spørgeskemaer om-
kring to vignetter, en med en 4-årig dreng og en med en 13-årig dreng, i spørgeskemaerne var dren-
genes navne ændret således, at børnene i halvdelen af spørgeskemaerne havde navne, der antydede 
en etnisk majoritetsbaggrund og i den anden halvdel minoritetsbaggrund, i forhold til den kontekst 
spørgeskemaerne uddeltes i. I den danske del af studiet hed drengene fx Erik og Jan eller Ali og 
Osman. Formålet med denne kontrastive metode var at indfange såvel kultur som social struktur i 
spørgsmålet om klientens problem og det sociale arbejdes praksis.   
 
Vignetterne var konstrueret sådan, at hændelsesforløbet trappes op og bliver stadig mere komplice-
rede. Vignetterne indeholder tre faser med tilførsel af ny information. I hver fase må socialarbejde-
ren svare på åbne spørgsmål som fx Hvordan er din reaktion på disse oplysninger? Hvilken yderlig 
information ønsker du? Hvad ville du nu gøre? Desuden må respondenterne i hver fase svare på en 
række lukkede spørgsmål med faste svarkategorier.  
 
 I den danske del af undersøgelsen besvarede 133 medarbejdere i kommunale børne- og familieaf-
snit spørgeskemaerne. 63 besvarede vignetter med Ali og Osman og 70 med Erik og Jan. Hoved-
konklusionen på de danske undersøgelse var ligesom i de øvrige nationale studier, at der ikke er 



systematiske forskelle på de to respondentgruppers svar. Socialarbejdernes vurderinger af spørgs-
målene omkring, hvornår de vil anse en anbringelse uden for hjemme relevant, er altså ikke afhæn-
gig af, om drengene i vignetterne heddet Osman/Ali eller Jan/Erik. Undersøgelsen viser desuden, at 
der generelt er store forskelle i socialarbejdernes vurderinger og teorier om egne handletendenser. 
Når sagerne spidser til, bliver mere komplekse og problemtyngede, er der stor forskel i socialarbej-
dernes vurdering af, om drengene kan forblive i hjemmet, hvis familien modtager støtte fra social-
forvaltningen; om forældrene skal opmuntres til en frivillig anbringelse, eller om det nu er tiden for 
en indstilling til en tvangsfjernelse. Og forskellighederne er ikke signifikante i relation til familier-
nes etnicitet og heller ikke til socialarbejdernes ansættelseskommune. Der er tale om store individu-
elle forskelle i socialarbejderens vurderinger og handletendenser.  


