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Marcus Herz är socionom och verksam inom ämnet socialt arbete och på 
Centrum för urbana och regionala Studier (CURes) vid Örebro Universitet. 
Han har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten. Herz 
forskningsintressen rör kön, etnicitet, makt i socialt arbete, maskulinitets-
studier och ungdomskulturforskning. Detta är hans doktorsavhandling.

Socialt arbete är på olika sätt indraget i konstruktioner eller ”görande” av 
kön och etnicitet. Det kan handla om olika sätt att kategorisera klienter på, 
hur socialsekreterare talar om klienter eller motiverar bedömningar och be-
slut. Genom detta ”görande” produceras och reproduceras maktpositioner i 
socialt arbete. Tidigare forskning har pekat på att socialt arbete tenderar att 
reproducera en statisk syn på kön och etnicitet. Eftersom socialtjänsten har 
en nyckelroll som myndighet i att sätta agendan för hur ”sociala problem” 
uppfattas och förstås även på ett samhälleligt plan, är en utgångspunkt för 
denna avhandling att diskurser relaterade till makt i socialt arbete behöver 
belysas och granskas. Avhandlingen undersöker därför hur socialsekreterare 
på ett socialkontor hanterar och förstår kön och etnicitet i samtal om klienter 
och ärenden.

Avhandlingen tar dessutom upp hur kravet på en evidensbaserad praktik 
påverkat det sociala arbetet i termer av kön och etnicitet. Här spelar de verk-
tyg som används för bedömning och utredning en viktig roll. Dessa verktyg 
inverkar på hur socialarbetare talar om ärenden, vad de utgår från när de 
försöker förstå olika skeenden och i förlängningen även hur positionella 
maktasymmetrier som kön och etnicitet förstås och hanteras. Inom ramen 
för en exkurs exemplifieras och fördjupas detta genom hur kön och etnicitet 
hanteras i verktygen BBIC och Ester.

I fokus står socialsekreterare på en myndighetsavdelning och deras samtal 
och diskussioner om klienter, därtill studeras dokument kopplade till BBIC 
och Ester. Socialsekreterarna strävar efter att upprätthålla ett ideal där kön 
och etnicitet inte ska spela någon roll för arbetet som bedrivs. Samtidigt 
som detta ideal eftersträvas präglas arbetet av föreställningar om kön och 
etnicitet. Det är en statisk och binär syn på kön och etnicitet som dominerar. 
Detta sätt att hantera kön och etnicitet reproduceras även i de verktyg som 
används inom ramen för en evidensdiskurs. Även om motstånd mot denna 
bild förekommer och socialsekreterarna till viss del själva ifrågasätter och 
utmanar det dominerande förhållningssättet i relation till kön och etnicitet, 
omsätts detta sällan i praktiken. Socialsekreterarna befinner sig i en situa-
tion där de i relation till kön och etnicitet positionerar sig mellan idealet att 
behandla alla lika och ideologier om kön och etnicitet.
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