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Abstract 
 
Marcus Herz (2012): Från ideal till ideologi. Konstruktioner av kön och 
etnicitet inom socialtjänsten. Örebro Studies in Social Work 13, 262 pp. 
 
This dissertation examines how social workers handle and understand 
gender and ethnicity in their work with clients. Social work has in previous 
research been criticized for strengthening rather static notions on gender 
and ethnicity. One point of departure is that because of its position as an 
authority, social work needs to be examined through a power perspective. 
The way that gender and ethnicity is handled in social work can both affect 
individuals and make an impact in society in general. Another area of in-
terest is the impact of and implementations of an evidence-discourse, name-
ly the adaptation towards a so called evidence-based practice and how this 
might affect how gender and ethnicity are handled and understood. The 
aim in this study is to examine how social workers in a social services of-
fice handle and understand gender and ethnicity in conversations about 
clients and cases. In the social services office, gender and ethnicity are 
treated as categories based upon difference between men and women or 
based upon different origin. However, the aim articulated by the social 
workers is to treat people as ‘individuals’. Because of this ideal, gender and 
ethnicity are often treated as if they do not matter in relation to the work 
performed. At the same time, as this ideal is articulated, the work carried 
out by the social workers gets impregnated with conceptions, knowledge 
and praxises regarding both gender and ethnicity. This often manifests 
itself through static categorization on the basis of gender and ethnicity. 
Many of the social workers in the study are aware of and able to reflect 
upon how they themselves are part of the production and reproduction of 
certain discourses. However, regardless the ability to reflect, the ideal tends 
to shift towards becoming an ideology in the sense of notions regarding 
gender and ethnicity are in practical social work being taken for granted 
and unquestioned. This way of dealing with gender and ethnicity is also 
reproduced within the different tools used as part of an evidence-discourse, 
in this study exemplified through BBIC and Ester.  

Keywords: gender, ethnicity, social work, evidence, evidence-based 
practice, ideology, discourse, ethnography, BBIC, Ester. 
 
Marcus Herz, Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, marcus.herz@oru.se 
 



 

 

 



Förord 

Det blev bara en avhandling. Som så många andra hade jag naturligtvis 
velat att det skulle ha blivit något mer än så. Något nytt, något som gjorde 
avtryck. Ett tag var jag med anledning av den allt större artikelhysterin 
inom universitetsvärlden inne på att ta det ett steg längre och twittra min 
avhandling. Det hade varit något nytt, tror jag. Ett inlägg per dag kanske. 
Men till slut insåg jag vad jag hoppas att alla andra också inser, det är ju 
trots allt bara en avhandling. Under doktorandtiden får man väldigt många 
råd, oftast säger personer emot varandra och alla har sina speciella erfa-
renheter att förmedla. Även om råd och tips alltid är fint att få har min 
primära inspiration funnits utanför universitetet, genom musik, tv och film, 
men framförallt genom alla mina vänner som jag med ord inte kan besk-
riva min tacksamhet för. Innan jag avslöjar vilka de rör sig om, finns det 
dock inspiration att hämta även inom akademin. När jag tänker tillbaka 
har det framförallt varit tre avhandlingar som på olika sätt, under olika 
tidpunkter fungerat som inspiration för mig och mitt arbete. Dessa rör sig 
om Tina Mattssons avhandling I viljan att göra det normala, som redan 
var en inspiration då jag skrev min c-uppsats och som därefter följt mig 
genom åren. Att jag därefter fått äran och möjligheten att arbeta tillsam-
mans med Tina på en gemensam bok är jag mycket tacksam för. Tack 
också för dina kommentarer på mitt slutseminarium. Dorthe Staunæs av-
handling Kön, etnicitet og skoleliv, var en annan inspirationskälla. Slutlig-
en vill jag också nämna Anna Adenijis avhandling Inte den typ som gifter 
sig, som kanske är den modigaste avhandling jag läst, inte minst stilistiskt. 

 
Jag vill börja med att tacka socialsekreterarna på det socialkontor jag be-
sökte under nästan ett år. Utan ert engagemang och er vilja att släppa in 
mig i ert arbete hade det aldrig blivit någon avhandling. Stort tack. Tack 
även till Ylva Månsson som hjälpte mig med de inledande kontakterna och 
till Mia Sjödahl som hjälpte mig med provobservationen. 

 
Inom universitetet vill jag inleda med att tacka Christian Kullberg, min 
handledare, som till en början mer eller mindre fick mig i knät då ingen 
annan ville ha mig. Vårt arbete har under åren utvecklats och fördjupats på 
ett föredömligt sätt. Jag är oerhört tacksam för att det var du som tog dig 
tid att handleda mitt arbete och jag ser mycket fram emot att få arbeta 
vidare med dig på framtida projekt. 2006 blev jag tilldelad en uppsats-
handledare som sedan dess kommit att bli en av mina närmsta vänner och 
som även handlett mig under mitt avhandlingsarbete. Thomas Johansson, 



jag kan inte med ord tacka dig för all hjälp, alla råd och för att du aldrig 
dömer på basis av akademisk grad utan alltid lyfter dem som arbetar med 
dig. Under avhandlingsarbetet har jag haft äran att få arbeta med Thomas 
på en rad projekt. Vi har skrivit tre böcker, tre artiklar, rest på möten och 
konferenser och framförallt spelat musik ihop och haft allt från djupt per-
sonliga samtal till svåra teoretiska diskussioner. Jag ser fram emot att få 
fortsätta arbeta med dig. 

 
På Socialt arbete vid Örebro Universitet vill jag tacka all personal, fram-
förallt Odd Lindberg för att han alltid stöttat mig i mitt arbete och för 
arbetet i läsgruppen av avhandlingen. Rúna Baianstovu och Per-Åke Ny-
lander som ingick i samma grupp, stort tack för det jobb ni lagt ner. Jag 
vill även tacka alla på Centrum för Urbana och Regionala studier, speciellt 
Ingemar Elander som jag i perioder haft nära kontakt med men även Rolf 
Lidskog för bra råd och Gun Hedlund som sedermera tog över rollen som 
föreståndare för Forskarskolan. Vidare vill jag naturligtvis tacka alla dok-
torander på Forskarskolan Urbana Studier, ni är för många för att nämna 
men jag vill lyfta fram några särskilt. Jenny Gustafsson, utan dig hade jag 
antagligen lämnat Örebro sen länge. Din uppmuntran och vänskap har 
betytt oerhört mycket. Anders Trumberg, din humor och glädje är alltid en 
inspiration, jag ser fram emot framtida musikprojekt med dig. Sanna Lars-
son, min ventil, vän och numera även medförfattare på en artikel. Vi ska 
definitivt se till att arbeta ihop framöver. Klara Folkesson som var en fan-
tastisk roomie och kombo innan de tvångsförflyttade dig från mitt kontor. 
Anna-Lisa Fransson min andra kombo i Örebro, alla våra samtal har betytt 
oerhört mycket. Andreas, Marco, Maja och Peter, vill jag naturligtvis 
också rikta ett stort tack till. Och slutligen ”Bad Boy”, ”the human beat-
box”, Daniel ”Dannelito” Lindberg. Min kollega från socialt arbete på 
forskarskolan. Jag minns hur fundersam jag blev när jag första gången 
träffade dig. Hur hade de tänkt? Två doktorander i socialt arbete, en från 
norrland (eller valfri plats norr om Örebro, för mig är det ingen skillnad) 
och jägare, den andra från Hisingen och vegan. Men det löste sig. Utan dig 
hade jag aldrig orkat med det här jobbet, ditt stöd har betytt mer än du 
kan ana. Tack! Doktoranderna på socialt arbete vill jag också tacka, fram-
förallt Anna Forssell, Anna Petersén, Elma Jukic, Magdalena Damberg, 
Johannes Fäldt, Karin Hellfeldt, Mikael Skillmark och Veronika Wallroth. 
Mathias Elmersjö och Robert Lindahl vill jag rikta ett extra tack till för 
musiken och vänskapen. Tack också Kristina Lexell, forskningsadministra-
tör. I Örebro vill jag även rikta ett stort tack till min ”familj” Madeleine 
Andersson och Fredrik Andersson. Utan dig Madeleine hade jag inte lärt 



 
 

mig det jag kan om socialt arbete, jag hade aldrig sökt detta jobb och hade 
utan ditt stöd inte klarat övergången till Örebro. 

 
I Göteborg vill jag tacka Hanna Wikström, Andreas Ottemo, Johannes 
Lunneblad och övriga deltagare i diskussionsklubben som fungerat som 
andrum för mig i avhandlingsarbetet och gett mig ett sammanhang även i 
Göteborg. Nils Hammarén, som jag fått äran att jobba ihop med och som 
blivit en sann vän. Ser fram emot fler resor framöver. På Liber i Malmö vill 
jag tacka Peter Söderholm för allt förtroende och stöd. Tack också till 
Philip Lalander för gott samarbete, ser fram emot att jobba vidare med dig. 
Min före detta arbetsplats socialtjänsten i Mölndal förtjänar också ett tack, 
ni är för många för att nämna. Min kompanjon Lena Nilzon måste dock 
nämnas i sammanhanget. Du förblir en god vän och ett fantastiskt stöd, en 
dag ska vi jobba ihop igen. Anna Segerpalm, Anna Romare, Anna Jonsson, 
Marie Wegelt och Malin Sandenvik vill jag också tacka speciellt. 

 
Slutligen alla vänner och min familj. Pappa Gunther, Mutti Lena och mos-
ter Marie som banade vägen för mig, tack. Tack också Martin Andrén, 
min äldsta vän som alltid funnits där. Johannes Brander, min bror och 
vapendragare i Swamp och Unvollständigkeits, tack för att du finns. Ro-
bert Karlsson och Anneli Bäcklund, tack för er vänskap. Mina vänner i 
Måndagsölen och Brantbackens Allmänna Idrottssällskap (BAIS), utan er 
hade detta inte gått. Arvid Larsson, Billy Andersson, Camilla Andersson, 
Ebba Lindergren Johan Ohlsson, Johan Persson, Mathias Gunnarsson och 
Ylva Olofsson för att nämna några. Monika Svecak som även läst och 
kommenterat den engelska sammanfattningen, tack för hjälpen. Ida Svens-
son som alltid är ett föredöme i socialt arbete och en fin vän. Andreas 
Gunnarsson vars råd fick mig att stanna i Göteborg och som sedan dess 
blivit en god vän, en kollega och ett stort stöd. Fredrik Larsson, min långa 
förebild och vän, tack för allt stöd, din vänskap och alla resor. Jag hoppas 
på fler. Mirna Perband, vår vänskap har varit full av hinder och sakernas 
tillstånd har inte alltid varit lätta att hantera, men (!) du har kommit att bli 
en av de viktigaste och bästa vänner jag har. Ditt stöd det senaste året har 
varit ovärderligt, du bist Spitze! Tack. 
 
Hisingen, oktober 2012 
Marcus Herz 
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1. Inledning 
 
”Det finns en grundprincip [och det är att alla] ska få likvärdiga möjlighet-
er oavsett kön, religion, etnicitet”, säger en socialsekreterare till mig. Kön 
och etnicitet ska helt enkelt inte spela någon roll eller det ska åtminstone 
inte behöva spela någon roll. Alla klienter ska ges samma förutsättningar 
oavsett kön och etnicitet. Detta sätt att resonera på är genomgående i de 
röster som hörs i denna avhandling, där idealet är att behandla alla lika. 
Flera av socialsekreterarna i studien återkommer till denna grundprincip, 
även om de kanske inte uttrycker sig exakt likadant. Jag har under arbetets 
gång funderat mycket på denna vilja att inte behandla människor olika. En 
vilja som naturligtvis är beundransvärd, åtminstone om den speglar tanken 
om allas lika värde. Samtidigt är det sällan så det ser ut i praktiken. Kön 
och etnicitet är alltid närvarande i någon form, människor kategoriseras på 
basis av det, vi bedöms utifrån det och människor positionerar sig på 
grundval av både etnicitet och kön. 

 
Idealet att behandla alla likvärdigt måste även läsas mot bakgrund av den 
forskning om kön och etnicitet som tidigare genomförts inom det sociala 
arbetet och den kritik mot socialt arbete som följt i dess spår. Forskning 
inom fältet ”kön och socialt arbete” tyder exempelvis på att en relativt 
traditionell1 syn på kön, sexualitet, familj och andra positionella 
maktasymmetrier2 tenderar att reproduceras i socialt arbete. Eller, kanske 
snarare, att dessa aspekter inte problematiseras i tillräckligt hög utsträck-
ning (se bl.a. Johansson H., 2006; Mattsson, 2005). Det sistnämnda inne-
bär alltså att kön tas för givet, att det inte diskuteras men att det trots detta 
inverkar på arbetet. Idealet förskjuts till en ideologi, ett tillstånd där något 
tas för givet och där föreställningar ses som något objektivt (Laclau, 1990). 
I Helena Johanssons avhandling, som mer i detalj kommer att redogöras 
för nedan, diskuteras exempelvis rollen som ”manlig förebild” en roll som 

                                                      
1 Är medveten om att begreppet traditionell är problematiskt eftersom det är svårt 
eller till och med omöjligt att bedöma vad som avses med det. Det finns också 
kopplingar mellan begreppen traditionell kontra modern som riskerar att föra 
tankarna till en etnocentrisk syn på familj och genus, vilket jag inte avser här (för 
en diskussion se Wikström, 2007). När jag använder traditionell syn på kön eller 
könsordning avses en komplementär, polariserad könsordning präglad av patriar-
kala strukturer (Johansson, 2004).  
2 Med positionella maktassymmetrier menar jag maktstrukturer vari människor 
positioneras eller positionerar sig själva, dessa kan röra sig om kön, klass, etnicitet, 
ras, sexualitet, ålder, rum etc. 
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män inom socialt arbete ibland förväntas inta. Det kan både handla om 
män som själva arbetar inom socialt arbete och män som arbetar på upp-
drag för socialtjänsten, exempelvis kontaktpersoner. Vad som framgår, är 
att det uppstår problem när socialsekreterarna ska klargöra vad det inne-
bär att vara en ”manlig förebild” och att insatsen ofta leder till att en sta-
tisk och komplementär syn på kön reproduceras (Johansson H. , 2006).  

 
När det gäller etnicitet och socialt arbete finns det liknande tendenser, det 
vill säga att inte heller etnicitet problematiseras, istället reproduceras speci-
fika föreställningar. Ett sådant exempel är hur vissa klienter riskerar att 
genomgå en så kallad ”kulturaliseringsprocess” i mötet med det sociala 
arbetet. Det vill säga att deras situation eller problematik i första hand 
tenderar att tolkas i termer av att vara ett kulturellt fenomen. Detta reso-
nemang leder i sin tur till bedömningen att situationen eller problematiken 
bäst bemöts med kulturella medel, exempelvis genom så kallad kulturkom-
petens som jag avser återkomma till nedan (Kamali, 2002; SOU 2006: 73; 
Ålund 2002). Också kulturaliseringsprocesser och kulturkompetens tende-
rar att reproducera en statisk syn på etnicitet som något tillhörande ”de 
andra”, det vill säga personer med ursprung i ett annat land än Sverige 
eller med ett utseende/namn som inte stämmer överens med föreställningar 
om ”svenskhet”. I likhet med hur kön hanteras, riskerar också etnicitet på 
så sätt att hanteras som något förgivettaget och objektivt, idealet att be-
handla människor likvärdigt förskjuts och blir till ideologi.  
 
Samtidigt genomgår det sociala arbetet, naturligtvis, kontinuerliga föränd-
ringar. Ett sådant aktuellt exempel som under tiden för studiens datain-
samling kom att fånga mitt intresse var diskussionen om evidens. Idén om 
evidens och en evidensbaserad praktik hade nämligen fått fäste i praktiken, 
en utveckling som mot bakgrund av min egen erfarenhet som socialsekrete-
rare tycktes ha gått relativt fort. I samtalen med socialsekreterarna, på 
möten och i intervjuerna återkopplades det till och hämtades information 
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och inspiration från ett antal olika typer av bedömnings- och utrednings-
verktyg.3  
 
Kravet på en evidensbaserad praktik påverkar i allra högsta grad det soci-
ala arbetet. Det inverkar på hur socialarbetare talar om ärenden, vad de 
utgår från när de försöker förstå olika skeenden och därmed i förlängning-
en även hur positionella maktasymmetrier som kön och etnicitet förstås 
och hanteras. Implementeringen av ett evidensbaserat arbete hänger ihop 
med den kritik som riktats mot det sociala arbetets insatser och arbetsred-
skap. Det har helt enkelt hävdats att det inte funnits kunskap om i hur stor 
utsträckning det sociala arbetets praktik fungerar och om den nytta den 
har för olika klienters livssituation (SOU 2008:18). I förlängningen har det 
även lett till att ett ökat antal verktyg relaterade till denna utveckling an-
vänds i arbetet med klienter. Det kan handla om olika sätt att kartlägga 
problematik hos klienter eller sätt att organisera utredningsarbetet på. 
Dessa verktyg baseras alla på olika teoretiska antaganden, som i sin tur får 
olika konsekvenser för synen på positionella maktasymmetrier. 

 
Socialt arbete är på olika sätt indraget i konstruktioner eller ”görande” av 
kön, etnicitet och andra positionella maktasymmetrier. Här spelar 
naturligtvis även de verktyg som används för bedömning och utredning en 
viktig roll. Det kan handla om olika sätt att kategorisera klienter på, hur 
socialsekreterare talar om eller motiverar bedömningar och beslut. Genom 
detta ”görande” produceras och reproduceras maktpositioner i socialt 
arbete och fokus behöver följaktligen riktas mot dessa konstruktioner 
(Butler, 2005; Foucault, 1980). Det är med andra ord viktigt, i det här 
fallet, att titta på hur kön och etnicitet uttrycks och ges mening av 
socialsekreterarna. 

                                                      
3 Jag har valt att använda begreppet verktyg som ett samlingsbegrepp för att besk-
riva de olika manualer, system, instrument och metoder som ryms inom ramen för 
en evidensdiskurs (detta utvecklas nedan). Min användning av begreppet inrymmer 
alltså både fenomen knutna till en ”verktygsmetafor” som exempelvis olika be-
dömningsinstrument och fenomen knutna till en ”systemdimension” som BBIC, 
med det gemensamt att de oavsett om de bedöms vara evidensbaserade eller ej 
knyter an till och används inom ramen för en evidensdiskurs.  När jag talar om ett 
specifikt verktyg använder jag även de begrepp som brukar användas för att besk-
riva det specifika verktyget, exempelvis beskrivs Ester som ett bedömningsinstru-
ment och BBIC som ett system. 
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Syfte och frågeställningar 
Socialt arbete har, som jag kommer utveckla i de kapitel som följer, ifråga-
satts för sitt sätt att hantera kön, etnicitet och andra positionella 
maktasymmetrier. Detta tar sig uttryck på en rad olika sätt, allt från hur 
bedömningar görs till hur insatser utformas. På en punkt är dock kritiken 
någorlunda samstämmig, socialt arbete verkar relativt oreflekterat närma 
sig den här typen av frågor och riskerar därmed reproducera specifika 
köns- och etnicitetspositioner (jag återkommer till detta i kapitel 4). Paral-
lellt med detta tycks det finnas ett ideal där alla oavsett kön och etnicitet 
ska behandlas likvärdigt, ett ideal som kan få konsekvensen att kön och 
etnicitet helt bortses från i analyser och bedömningar. Det finns därför 
anledning att närmare undersöka hur socialsekreterare i relation till klient-
ärenden diskuterar, förhåller sig till och anpassar arbetet i förhållande till 
kön och etnicitet. Den utveckling och den inverkan olika bedömnings- och 
utredningsverktyg får i evidenskravets kölvatten för hur socialsekreterarna 
förhåller sig till klienter och ”sociala problem” gör att det även är intres-
sant att se hur denna utveckling kan relateras till socialsekreterarnas för-
hållningssätt till kön och etnicitet. 
 
Syftet är att undersöka hur socialsekreterare på ett socialkontor hanterar 
och förstår kön och etnicitet i samtal om klienter och ärenden. Till min 
hjälp har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

• Hur resonerar socialsekreterarna kring kön och etnicitet i samtal, 
bedömningar och diskussioner? 

• Hur görs, reproduceras och omförhandlas kön och etnicitet inom 
socialtjänsten? 

• Hur formuleras eventuellt motstånd mot dominerande diskurser om 
kön och etnicitet? 

• Hur kan socialsekreterarnas sätt att hantera och förstå kön och et-
nicitet relateras till en evidensdiskurs? 

 
Huvuddelen av min empiri rör sig om observationer på formella möten 
under vilka socialsekreterare diskuterar klienter, vilket innebär att jag inte 
kan uttala mig om hur kön och etnicitet görs i mer praktiska situationer 
som exempelvis i möten mellan socialsekreterare och klient. Vad jag däre-
mot kan uttala mig om är hur socialsekreterare artikulerar och anspelar på 
olika diskurser om kön och etnicitet i samtal med varandra och i de be-
dömningar och beslut som följer i dess spår. Det vill säga: vad som görs 
viktigt och vad som bortses från, hur klienterna och deras sociala situation 
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i relation till kön och etnicitet begripliggörs, samt hur kön och etnicitet på 
olika sätt relateras till ”sociala problem” och eventuella insatser. Därtill är 
det möjligt att se hur socialsekreterarna relaterar till och hänvisar till olika 
bedömnings- och utredningsverktyg, samt hur användandet av dessa verk-
tyg också könas och etnifieras. 
 
Jag kommer i de följande fyra kapitlen av denna del att utveckla och besk-
riva socialtjänsten i relation till kön och etnicitet. Jag inleder med varför 
praktiker i socialt arbete behöver problematiseras och synliggöras, mot 
bakgrund av att socialt arbete måste förstås som normaliserande och mora-
liserande. I nästa kapitel beskriver jag hur en evidensdiskurs kan relateras 
till diskussionen om kön och etnicitet. Därefter redogör jag för forskning 
om kön och etnicitet i socialt arbete, innan jag går över på det avslutande 
kapitlet i denna del som utgör en disposition av den fortsatta texten. 
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2. En normaliserande praktik 
 
Malcolm Payne (1999) menar att en ofrånkomlig del av professionellt 
socialt arbete är att göra moraliska bedömningar vilka utförs på samhällets 
vägnar. Det sociala arbetet kan därför aldrig vara neutralt.  Istället för att 
förneka detta, menar han att bedömningarna måste lyftas fram i ljuset och 
ges en professionell inramning (Payne, 1999). Socialt arbete som 
forskningsfält blir intressant just för att det befinner sig på gränsen mellan 
att å ena sidan hjälpa och å andra sidan riskera att reproducera normer 
som kan förhindra både hjälp till enskilda och reproducera oönskade 
samhälleliga, strukturella mönster. Ett konkret exempel kan vara om 
socialsekreteraren i arbetet med exempelvis en specifik grupp klienter 
samtidigt reproducerar bilden av dem som i behov av specifikt stöd. Det 
kan i sin tur leda till att ”behovet” också reproduceras. I relation till kön 
och etnicitet får detta konsekvenser då det sociala arbetet kan reproducera 
vissa könade och etnifierade positioner, samt motverka andra. I detta 
kapitel kommer jag som bakgrund till studien redogöra för de 
normaliserande och moraliserande sidorna av det sociala arbetet. Min 
utgångspunkt är att den roll kön och etnicitet får i socialt arbete måste 
förstås mot bakgrund av hur arbetet är organiserat. En anledning till att 
det överhuvudtaget är viktigt att problematisera kön och etnicitet i socialt 
arbete är nämligen den status socialtjänsten har som myndighet. 

 
I detta kapitel kommer jag röra mig mellan olika begrepp: normalisering, 
disciplinering, makt och kategorier. Socialt arbete är normaliserande, det 
handlar alltid i någon form om att stötta eller disciplinera människor mot 
ett samhälleligt ideal. Det implicerar alltså föreställningar om normalitet 
vilket även anspelar på kön och etnicitet. Disciplinering av människan 
utgör ett verktyg för detta normaliserande arbete, en disciplinering som 
kan uppfattas som allt mer otydlig. Jag ser i likhet med Foucault (1980), 
makt som produktiv. Det innebär att makten internaliseras i människan 
genom exempelvis språk och socialisation. Makt är relationell och inget i 
sig självt konkret eller avgränsat som kan ges och tas. Med utgångspunkt i 
detta sker disciplineringen genom att normer internaliseras genom dagliga 
interaktioner. Kategoriseringen av klienter utgör slutligen en viktig del för 
att förstå den roll det sociala arbetet spelar både för normaliseringen av 
klienter men även för produktionen av makt. Kategorier i socialt arbete 
används för att synliggöra grupper av klienter men de riskerar också att 
institutionalisera och låsa fast klienter i specifika positioner. En kategorise-
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ring som i sin tur kan bidra till synen på normalitet och avvikande även på 
en samhällelig nivå.  

Normalitet, disciplinering och makt 
Socialt arbete är i sig självt normaliserande. Det finns naturligtvis två sidor 
av detta. Förutom en moraliserande och disciplinerande sida, som jag åter-
kommer till, finns även en frigörande sida (se t.ex. Morén, 1992). Ett syfte 
med det sociala arbetet är nämligen att stötta människor som av olika an-
ledningar står ”utanför” samhället till att få tillgång till sådana resurser att 
de får ett drägligt liv och (åter) kan ta aktiv del av samhället. Det kan röra 
sig om allt från missbruk, psykisk ohälsa eller ekonomiska bekymmer, till 
kriminalitet, funktionshinder eller hot och våld. Viljan att hjälpa männi-
skor från ett utanförskap till att åter bli en del av samhället kan naturligt-
vis verka frigörande för individen.  
 
Den andra sidan av det sociala arbetets praktik är dock att det samtidigt 
kommer att leda till en disciplinering. Till normaliseringen hör nämligen 
förutom föreställningen om en normalitet – att klienterna ska bli ”nor-
mala” - även utvecklingen mot ett mål som innebär att klienterna ska di-
sciplineras till ”goda” samhällsmedborgare (Seelmeyer, 2008; Svensson, 
2007). Normaliseringen är en betydelsefull beståndsdel som tenderar att 
glömmas bort i det praktiska arbetet. Om det glöms bort kan det leda till 
att arbetet, istället för att leda till förändring av orättvisor, resulterar i ett 
bibehållande av specifika maktstrukturer (Payne, Adams, & Dominelli, 
2002; se också Seelmeyer, 2008). Dessa maktstrukturer kan i sin tur för-
stärka ett redan befintligt utanförskap och en utsatthet, såsom befintliga 
maktrelationer mellan kvinnor och män eller mellan sociala grupper med 
olika positioneringar inom respektive kategori. Ett tankeexempel skulle 
kunna vara att arbetet med en familj baserat på idén om vad en familj ”är” 
eller bör ”vara” resulterar i en reproduktion av könsmaktförhållanden som 
slår olika hårt för kvinnor och män. När en ensamstående moder tilldelas 
en manlig kontaktperson till sin son på basis av en föreställning om vikten 
av könsspecifika förebilder, kan detta leda till att kvinnors och mäns posit-
ioner i familjen särskiljs och värderas olika. På så sätt normaliseras speci-
fika könade positioner och familjemönster inom socialtjänsten, som i sin 
tur även får konsekvenser utanför socialtjänsten. Normaliseringsanspråken 
innefattar även en maktaspekt, eftersom de verkar reglerande, det vill säga 
att de påverkar vad som sanktioneras och vad som inte gör det (Ambjörns-
son, 2004). Exempelvis skulle troligen inte en ”intakt” kärnfamilj tilldelas 
insatsen kontaktperson på samma sätt som en ensamstående moder gör. 
Det finns förmodligen förväntningar på andra familjebildningar som inte 
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faller inom ramen för normalitet (kärnfamilj) att de på något sätt behöver 
regleras för att uppnå de normativa anspråken. 

 
Samhällets institutioner reglerar och disciplinerar människan på olika sätt. 
Enligt Foucault har detta förändrats under tidens gång från att tidigare ha 
riktats mot den fysiska kroppen till att istället riktas mot själen (Foucault, 
2003). Vad som tidigare skedde vid brott mot normaliteten var alltså när-
mare kopplat till kroppen genom att bestraffningar bestod av hot, prygling 
eller inlåsning. Idag tar sig disciplineringen istället uttryck i en självdisci-
plinering hos individer. De förväntas själva anpassa sig till samhällets nor-
mer och regelsystem. Detta leder i förlängningen till att det är genom dag-
liga interaktioner mellan människor, mellan människor och institutioner 
och inom institutioner som makten tar sig uttryck (Ambjörnsson, 2004; 
Foucault, 2003). Det innebär också att samhällets disciplinerande makt 
förfinats och blivit mer otydlig, därmed inte sagt att makten för den skull 
förlorat i styrka eller värde (Foucault, 2003). När självdisciplineringen inte 
är tillräcklig krävs att samhällets institutioner träder in, inte i första hand 
genom kroppslig bestraffning som tidigare utan med hjälp av mindre expli-
cita och mer förfinade metoder (Foucault, 2003). I mötet med samhällets 
byråkratiska institutioner, som till exempel socialtjänsten, betyder detta 
exempelvis att föreställningar, makt och självdisciplinering tillsammans 
skapar både outtalade och uttalade krav på vad som uppfattas som nor-
malt och inte.  

Kategorier i socialt arbete 
Eftersom socialt arbete har denna inbyggda starka normaliserande sida och 
syftar till att ”hjälpa” människor till ett ”normalt” liv, får även kategorise-
ringar generellt sett en central plats i arbetet oavsett om det rör sig om 
exempelvis ”missbrukare”, ”invandrare” eller ”kvinnor” (Elm Larsen, 
Mortensen & Frölund Thomsen, 2005; Foucault, 1980; Meeuwisse, 2007). 
De kategoriseringar som görs inom myndigheter kan även leda till en in-
stitutionalisering av kategorierna. Denna institutionalisering kan förstärka 
ojämlikheter även på en samhällsnivå, mellan exempelvis svenskfödd – 
utlandsfödd eller man – kvinna (Meeuwisse, 2007; Tilly, 2000). Genom att 
exempelvis synliggöra kategorin ”invandrare”, vilket i sig kan vara positivt 
i den mån att det kan tydliggöra förtryckande praktiker (exempelvis ras-
ism), riskerar samtidigt kategorin ”invandrare” att institutionaliseras. 
Detta kan få konsekvenser för diskurser om ”invandrare” som kan på-
verka hur andra individer, organisationer och myndigheter agerar. Myn-
digheter som socialtjänsten bidrar till att detta sker då de tenderar att sätta 
en agenda för till exempel ”sociala problem” och insatser mot dessa.  
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Samtidigt är inte kategoriseringar alltid av ondo. Det kan krävas en kate-
gorisering för att uppmärksamma förtryck och orättvisor som drabbar 
grupper av människor. Det är även av stor vikt för politisk förändring och 
för att rikta uppmärksamheten mot dessa orättvisor (Butler, 2006). Slutlig-
en ser sig människor själva som tillhörande kategorier. Det svåra är att 
balansera mellan att kategorisera utan att för den skull deterministiskt 
förutsätta att enskilda subjekt samtidigt är bärare av kategorierna. Ut-
gångspunkten i denna studie är att kategorier och strukturer är socialt 
konstruerade, att de görs genom en rad olika diskursiva praktiker, exem-
pelvis genom hur vi talar eller rör oss. Samtidigt innebär det inte att kate-
gorier eller strukturer inte finns. Människor begränsas av, förhåller sig till 
och utmanar kontinuerligt kategoriseringar och strukturer. Istället för att 
se kategorier som givna och utan att för den skull se dem som utan värde 
eller relativa, handlar det därför ofta om att situera och medvetandegöra 
att de konstrueras. Det gör att kategorier och strukturer aldrig är fasta, 
även om de många gånger kan upplevas så, utan att de diskursivt konstrue-
ras och därmed är föränderliga. Men, även om det finns en rörelse och 
förändringspotential fixeras de alltid temporärt (Davies, 2003; Laclau, 
1990; Laclau & Mouffe, 1985/2001; jfr. Ahmed, 1998).  

 
Kategoriseringarna tenderar dock ofta, trots att de bör förstås som tempo-
rära fixeringar, att få status av objektiv verklighet. Denna ”verklighet” 
leder sedan till att vissa handlingar och beslut fattas i enlighet med nämnda 
”verklighet” (Mik-Meyer, 2004). Det sociala arbetet har dessutom en be-
nägenhet att låta verksamhetens organisation styra vilken kategori en viss 
klient placeras inom (Elm Larsen, Mortensen & Frölund Thomsen, 2005). 
Att upprätta och organisera en arbetsgrupp inriktad mot missbruk och en 
annan mot psykisk ohälsa kan leda till att klienten placeras in i en av dessa 
kategorier oavsett klientens”problematik”. Dessa kategoriseringar kan 
skapas av vad som ibland kallas för institutionella diskurser, som är olika 
beroende på vilken ”terapiinriktning”, behandlingsinriktning eller teoretisk 
förklaringsmodell som dominerar på respektive arbetsplats. Olika ”terapi-
inriktningar” bidrar till att skapa olika berättelser om klienter (Mik Meyer, 
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2004). 4 Man skulle exempelvis kunna tänka sig att kategoriseringarna som 
görs på olika sätt påverkas av om det är psykodynamisk teori som domine-
rar på en arbetsplats eller om det är systemteori. 

 
Förutom hur själva det sociala arbetet organiseras, med syfte, behandlings-
inriktning, teoretisk förklaringsmodell och kategoriseringar, spelar även de 
enskilda socialarbetarna en stor roll för det dagliga arbetet. Socialarbeta-
rens position på arbetsplatsen brukar ofta refereras till som gatubyråkra-
ten. Det innebär i korthet att inte bara organisationens eller lagstiftningens 
normer utan även socialarbetarens normer har betydelse för vad som får 
verkan i arbetet. Anledningen till detta är att socialarbetarens uppdrag 
trots lagstiftning, reglering och andra direktiv många gånger lämnar ett 
relativt stort utrymme för den egna arbetstagaren att handla. Själva upp-
draget kan vara styrt men genomförandet överlämnas till socialarbetaren 
(Lipsky, 1977; Svensson, 2007).  

 
Sammanfattningsvis spelar kategoriseringar, som både kan vara könade 
och etnifierade, en stor roll för det sociala arbetets praktik. Kategorierna 
konstrueras i socialt arbete som ett sätt att organisera arbetet och hämtar 
influenser från en rad nivåer. Både det omkringliggande samhället, hur 
arbetsplatsen organiseras och den enskilda socialarbetaren bidrar till att 
kategorier konstrueras och reproduceras. Vad en man är, vilka insatser en 
kvinna som utsatts för våld behöver och hur flyktingar ska ges tillträde till 
det svenska samhället både förutsätter och påverkas av kategoriseringar. 
Samtidigt som dessa kategorier kan spela en roll, för att möjliggöra stöd till 
specifika grupper eller politiskt motstånd, kan de också institutionaliseras 
och låsa fast individer. I nästa kapitel kommer jag titta närmare på ett 
specifikt och aktuellt sätt att organisera det sociala arbetet genom influen-
ser av evidens och olika verktyg. Evidensdiskursen och de verktyg som följt 
i dess spår kan ses som ett aktuellt exempel på hur organisering av arbetet 
och institutionella diskurser kan påverka uppkomsten av kategoriseringar 
och det värde de tilldelas. 

                                                      
4 Det används en rad begrepp för att beskriva de människor som utgör det sociala 
arbetets målgrupp, bland annat klient, brukare, patient och ibland till och med 
kund. Diskussionen om vad som är mest riktigt att använda pågår kontinuerligt. 
Jag använder genomgående klient då det enligt min mening är ett mer rättfärdigt 
och positivt sätt att beskriva människor på i egenskap av att vara aktörer. Klient 
kan förstås som uppdragsgivare, medan jag menar att brukare (och även kund) för 
tankarna till en marknadsekonomisk modell i termer av att vara brukare av tjänst. 
Patient menar jag är mer knutet specifikt till socialt arbete inom sjukvård, varför 
jag inte heller använder detta begrepp. 
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3. Evidens och socialt arbete 
 
Det sociala arbetet kan alltså förstås som ett normaliserande arbete där 
organisationen och socialarbetarna själva spelar stor roll för de kategorise-
ringar som görs, de normativa antaganden som tas för givna och för hur 
kön och etnicitet hanteras och förstås. Samtidigt har arbetet delvis kommit 
att förändras för att svara upp mot ett allt större krav på att det ska vara 
evidensbaserat. Under tiden för denna studie insåg jag relativt snabbt hur 
arbetet påverkades av kravet på evidens och alla de olika verktyg som följt 
i dess spår. Exempelvis synliggjordes detta på möten, vid diskussioner och i 
samtal genom att olika verktyg refererades till och diskuterades i relation 
till ärenden. Jag kommer med anledning av detta att kort beskriva utveckl-
ingen av en evidensdiskurs och relatera denna diskussion till kön och etni-
citet. Jag ser också detta som ett sätt att situera och placera socialarbetar-
nas utsagor i ett sammanhang. Evidensdiskursen och de verktyg som följt i 
dess spår, menar jag, kan skapa olika institutionella diskurser och spela en 
aktiv roll för kategoriseringar av klienter.  

 
Kravet på en utveckling mot ett evidensbaserat socialt arbete har sakta men 
säkert ökat sedan 1990-talet och framåt, framförallt har inspirationen 
hämtats från medicin och psykiatrin (Blom, 2009; Denvall, 2006; Social-
styrelsen, 2000). En bidragande orsak till denna utveckling är att det de 
sista tio åren har riktats kritik mot det sociala arbetets praktik i bemärkel-
sen att det saknats tillräckliga kunskaper om insatsers och utredningars 
värde och nytta för klienterna (SOU 2008:18). Socialt arbete har passerat 
gränsen för att kunna hävda att alla ärenden är unika menar Ainsworth 
och Hansen (2005). De menar vidare att det handlar om att socialarbeta-
ren måste kunna förhålla sig till tillgänglig kunskap om vad som fungerar 
eller vad som fungerar bäst i ärenden med liknande karakteristika. Mycket 
kortfattat ledde denna kritik till att regeringen så småningom gav Social-
styrelsen i uppdrag att utveckla kunskapsutvecklingen i socialt arbete; ett 
arbete som bland annat mynnade ut i skriften Nationellt stöd för kun-
skapsutveckling inom socialtjänsten. Skriften redogör för det ansvar Social-
styrelsen tar på sig i det fortsatta arbetet för att kompetenshöja arbetet, 
vilket bland annat handlar om att sammanställa kunskapsunderlag, ut-
veckla gemensam terminologi samt utreda förutsättningar för förbättrad 
statistik (Socialstyrelsen, 2000). 

 
Förutom kritiken mot det sociala arbetet har det omkringliggande sam-
hället, klienterna och naturligtvis socialarbetarna själva en del i utveckling-
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en mot ett evidensbaserat socialt arbete. Roberts, Yeager och Regehr 
(2005) menar exempelvis att vi lever i en “vetenskaplig tid” där nya veten-
skapliga rön inom medicin och socialvetenskap tillkommer nästan daglig-
en. Mitt i detta finns den enskilda klienten, som de menar förväntas lotsa 
sig genom och rationellt kunna välja vilka råd som ska följas, något som 
ofta inte är praktiskt möjligt. Detta menar de leder till ett allt högre krav 
på de professionella att vara de som stöttar, ger råd och styr klienten i 
”rätt” riktning. Denna kunskapsutveckling och dessa nya krav på de pro-
fessionella skapar ett behov av att arbetet omformuleras i en riktning mot 
en evidensbaserad praktik (EBP). EBP har även vunnit legitimitet hos soci-
alsekreterarna själva, som oftast förhåller sig positiva till utvecklingen. 
Bergmark och Lundström (2011) menar att detta kan hänga ihop med 
socialsekreterares önskan om att stärka professionen. 

 
Det finns ingen enighet om hur evidens i socialt arbete ska definieras och 
vad det i praktiken innebär (Denvall, 2006; Morago, 2006; Payne, 2005). 
Det finns de som menar att evidens bör definieras som att klienten vore ett 
forskningsobjekt och att själva det praktiska arbetet ska utföras i enlighet 
med hur ett forskningsprojekt organiseras (Mullen & Streiner, 2004). En 
vanlig definition är dock att evidens står för vetenskapligt stöd om insat-
sers effekter. Evidens ska inte blandas ihop med en evidensbaserad praktik 
som istället står för ”en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill an-
vändning av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om insat-
ser till enskilda individer” (Jergeby & Sundell, 2008:12). Evidensbaserad 
praktik brukar delas in i tre delar som alla skär in i varandra: den för när-
varande bästa vetenskapliga kunskapen, klientens erfarenheter och önske-
mål, samt den professionelles erfarenheter och förmågor. Socialstyrelsen 
tar även upp ett fjärde fält, den lokala situationen och lokala omständig-
heter. Socialstyrelsens definition av evidensbaserad praktik bygger på en 
modell av Haynes, Devereaux och Guyatt (2002; se också Morago, 2006; 
Oscarsson, 2009). 
 
Evidens (vilket alltså inte nödvändigtvisa går att likställa med EBP, även 
om de bägge begreppen är relaterade till varandra) brukar ofta rankas 
hierarkiskt. Denna ranking skiljer sig visserligen något åt beroende på 
källa, men metastudier av randomiserade studier (RCT) brukar rankas 
högst och därefter följas av enskilda RCT-studier. Denna hierarkiska syn 
på olika vetenskapliga metoders värde leder i förlängningen även till att 
vissa insatser, som jag kan förmoda lättare låter sig mätas, förordas i större 
utsträckning (se t.ex. Markward & Yegidis, 2011; jfr. Sundell, 2008). Evi-
densanspråken är därför nära förbundet med en specifik syn på kunskap. 
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Flera forskare har dock pekat på problem med den nämnda metodhierar-
kin, exempelvis hur effekter på aggregerad nivå inte alltid med automatik 
kan översättas till enskilda individer, och föreslagit samt argumenterat för 
andra vetenskapliga metoder (se bl.a. Oscarsson, 2009; jfr. Bergmark & 
Lundström, 2011). 

Bakom Evidens – en evidensdiskurs 
I Sverige har evidensbaserad praktik framförallt kommit att förespråkas 
från centralt håll genom Socialstyrelsen, dåvarande Centrum för utvärde-
ring av socialt arbete (CUS) och Institutet för utveckling av metoder i soci-
alt arbete (IMS). Jag kommer inte att fördjupa mig mer i de olika myndig-
heternas roll för utvecklingen och spridning av EBP i Sverige, mer än att 
konstatera att de haft en nyckelroll för introduceringen och spridandet av 
EBP som koncept och praktik. Men, Bergmark och Lundström (2011) 
pekar framförallt på två saker som får konsekvenser för hur EBP kommit 
att tolkas och som blir viktigt för min fortsatta framställan. För det första 
hur regeringen formulerade uppdraget till dåvarande CUS. Uppdraget 
handlade om krav på ökad effektivitet, kostnadsmedvetande och ökad 
målstyrning. Medicinens arbete med EBP sågs här som en förebild. Det 
andra Bergmark och Lundström pekar på är det tydliga förespråkandet, 
framförallt från IMS och CUS, av EBP baserat på randomiserade studier 
som mest eftersträvansvärda (se även ovan). Detta har delvis lett till före-
språkandet av manualbaserade verktyg och interventioner (se t.ex. Nation-
ella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007)).  

 
Herz och Johansson (2011a) menar att kravet på evidens, oavsett hur vi 
väljer att definiera en evidensbaserad praktik, har haft en inverkan på det 
sociala arbetets praktik. Trots att socialstyrelsen valt en definition som 
innefattar samverkan mellan ett flertal faktorer (klient, praktiker, bästa 
tillgängliga kunskap), har kravet på evidens i första hand lett till och stan-
nat vid att ett antal verktyg används och sprids över landets kommuner. 
Idag används exempelvis enbart för behandling och forskning för miss-
bruk- och beroendevård cirka 90 olika bedömningsinstrument enligt sta-
tens institutionsstyrelse (Armelius, 2010). Omfattningen är i sig inte sär-
skilt konstigt då det var ett uttalat mål av IMS att öka antalet standardise-
rade bedömningsinstrument (Socialstyrelsen, 2004a).  

 
Den vanligaste kritiken mot evidensbaserat arbete handlar om hur vi verk-
ligen kan veta att vi finner belägg för vad som fungerar. Att sanningen 
skulle gå att avtäcka genom vetenskapliga studier ses av dessa kritiker som 
minst sagt problematisk. Därtill riktas också kritik mot att evidensbaserat 
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socialt arbete medfört en nyliberaliserad syn på subjektet som rationellt i 
bemärkelsen att socialarbetaren gör ”rätt” bedömning och att klienten 
svarar på behandlingen på ett ”riktigt” sätt (Webb, 2001). Det finns också 
de som lagt fokus på specifika program, metoder och manualer. De menar 
att det saknas empirisk grund för att de program de tittat närmare på fun-
gerar i klienters multivariabla liv (Holland, 1999). Flera kritiker lutar sig 
mot psykoterapiforskningen som pekar på att generella faktorer, såsom 
motivation och tilltro hos klienten är viktigare för utfallet än specifika 
faktorer, såsom enskilda behandlingstyper (Bergmark & Lundström, 
2011). Ytterligare kritik har handlat om att programmen och manualerna 
ofta riktas mot symtomen hos individen och att de på så sätt inte väger in 
de sociala faktorer som ligger bakom problematiken (Forrester, 2010). En 
annan kritik handlar om att det kan finnas en risk för att programmen och 
manualerna implicit bygger på kunskaper eller föreställningar om exem-
pelvis kön och etnicitet, som aldrig problematiseras eller synliggörs (Herz 
& Johansson, 2011a). Schlonsky och Gibbs (2005) menar dock att denna 
kritik mot att EBP är för rigid, regelstyrd och manualbaserad är felaktig. 
De menar att EBP ska ses som ett dynamiskt arbetssätt där insatser skräd-
darsys för att passa den enskilde klientens situation. EBP ska enligt dem 
inte ses som ett sätt att likrikta insatser till att passa alla. 

 
Taylor och White (2005) menar att det finns en risk att EBP som begrepp 
assimileras in i vårt språk och att det därför tas för givet vad innebörden 
är. Det har skett en naturalisering av EBP menar de. Vidare pekar de på att 
det därför är näst intill omöjligt att rikta kritik mot EBP. Ofta avfärdas 
kritik som om det vore galenskap och en önskan att återvända till ad hoc 
metoder och sunt förnuft. De som ändå riktat kritik mot utvecklingen av 
EBP har pekat på en rad problem. Det har uttryckts en oro för att EBP ska 
leda till en teknifiering av arbetet som i sin tur kan leda till ökad kontroll 
över det sociala arbetet. Det vill säga ett maktperspektiv och en teknifiering 
av arbetet som en del av denna utveckling. Taylor och White (2005) menar 
vidare att EBP har en snäv syn på ”vetenskap”, det förutsätts att vetenskap 
innebär falsifieringar av hypoteser för att på så sätt nå fram till generali-
serbar kunskap. Detta är bland annat synligt genom den hierarki av veten-
skap som brukar framhävas i relation till EBP där, som nämnts ovan, ex-
empelvis randomiserade studier rankas högst. Frågor som vad vetenskap 
”är” och vem som utför den saknas ofta i diskussionerna runt EBP.  
 
Min utgångspunkt är att kravet på ett evidensbaserat socialt arbete lett till 
etableringen av och sker inom ramen för en evidensdiskurs. En evidensdis-
kurs betyder inte att allt arbete som utförs i evidensens namn kan anses 
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evidensbaserat eller anses bygga på bästa tillgängliga kunskap. Det betyder 
dock att evidens som diskurs kan användas i ett försök att placera det soci-
ala arbetet i en (specifik) vetenskaplig kontext. Ett sådant aktuellt exempel 
är hur BBIC (Barns Behov i Centrum) hela tiden relateras till evidens och 
utvecklingen mot ett vetenskapligt socialt arbete, oavsett om BBIC i sig kan 
anses vara evidensbaserat eller ej. Under en diskussion om ett omdebatterat 
ärende i TV-programmet SVT Debatt, där socialtjänsten kritiseras för ett 
omhändertagande, pekar socialarbetaren i studion på en sak som hon me-
nar kommer att reducera sannolikheten att misstag sker igen, nämligen 
BBIC (SVT Debatt, 2011). BBIC används på så sätt inom ramen för en 
evidensdiskurs. Det anses stärka det sociala arbetets praktik och säkerställa 
vissa ideal. Dessa ideal genomsyrar implementeringen av EBP och före-
språkandet av evidens i socialt arbete. Som jag redogjort för har kravet på 
evidens och hur det kommit att tolkas kritiserats för att sakna en diskuss-
ion om makt, positioner och samhälle och politik. På så sätt får evidens-
diskursen också konsekvenser för synen på kön och etnicitet. Det som im-
pliceras i evidensdiskursen kan påverka hur kön och etnicitet hanteras och 
förstås. När jag fortsättningsvis talar om evidens eller EBP är det under 
premissen att det handlar om produktionen och reproduktionen av en evi-
densdiskurs. En diskurs som implicerar vetenskapliga, teoretiska och poli-
tiska antaganden, vilket i förlängningen även påverkar synen på kön och 
etnicitet. 

 
I detta kapitel har jag beskrivit utvecklingen av en evidensdiskurs i socialt 
arbete. De verktyg som används och hänvisas till inom ramen för denna 
diskurs innehåller vetenskapliga, teoretiska och politiska antaganden om 
kön och etnicitet, de implicerar med andra ord olika institutionella diskur-
ser. Verktygen innebär även ofta olika typer av kategoriseringar av klienter 
och ”sociala problem”. I nästa kapitel kommer jag vända blicken mot och 
redogöra för forskning rörande hur kön och etnicitet hanteras och förstås i 
socialt arbete. 
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4. Positioner i socialt arbete 
 
I detta kapitel kommer jag redogöra för en del av den forskning som tar 
upp frågor på en positionell nivå, det vill säga med fokus på kön, etnicitet 
och ras, kultur, sexualitet och familj. En positionell nivå avser alla 
maktasymmetrier som vi värderas (positioneras) utefter och som vi själva 
diskursivt positionerar oss inom, jag återkommer med en mer utförlig defi-
nition av begreppet position i kapitel 6. I denna avhandling ligger fokus på 
kön och etnicitet, samt närliggande kategoriseringar som socialsekreterarna 
hänvisar till. Ett sådant exempel på närliggande kategorier är hur familj 
och sexualitet ofta relateras till kön, ett annat hur etnicitet och ras samspe-
lar. Den forskning som redogörs för tar dock sin utgångspunkt i kön re-
spektive etnicitet och ras i socialt arbete. 

Kön och socialt arbete 
Forskning rörande kön och sexualitet i socialt arbete har, precis som inom 
flera andra discipliner, de senaste åren ökat allt mer och allt fler vetenskap-
liga arbeten säger sig ha ett könsperspektiv. När det kommer till hur kön 
görs inom det sociala arbetets praktik och/eller resultat av dessa diskurser, 
är det dock inte lika väl utvecklat. 5 En rad studier inom socialt arbete har 
de senaste åren snarast kommit att handla om hur kön kan konstrueras för 
det sociala arbetet specifika målgrupper, såsom exempelvis bland ungdo-
mar eller människor som invandrat (se bl.a. Hammarén, 2008; Wikström, 
2007). En annan kategori studier handlar om mäns eller kvinnors position, 
som könade individer, i det sociala arbetet. Det kan handla om vikten av 
ett genusperspektiv på kvinnor som söker uppehållstillstånd (Chantler, 
2011), på mäns vilja att söka professionell hjälp (se t.ex. Chan & Hayashi, 
2010) eller erfarenheter från personer positionerade som HBT (Homo-, Bi-, 
Transsexuella) som tillhandahåller vård för andra (Willis, Ward & Fish, 
2011). Ett sådant konkret exempel är studien Hoppar MAN av?, som un-
dersöker hur det kommer sig att män lämnar utbildningen i socialt arbete i 
högre grad än kvinnor. Den lämnar även förslag på hur fler män ska kunna 
lockas till det sociala arbetet (Kullberg, 2000; se även Furness, 2011). Ett 
annat exempel där kvinnans roll både som socialarbetare och klient är i 
fokus är antologin Kön och makt i socialt arbete, som problematiserar 
kvinnors klientskap och socionomskap utifrån ett könsmaktsperspektiv 
(Gunnarsson & Schlytter, 1999). Den tar upp viktiga frågor om hur i 
första hand kvinnor ska kunna stärkas och uppmärksammas när de är 

                                                      
5 För en diskussion om begreppet diskurs, se avsnittet om diskursteori i kap. 7. 
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klienter inom socialt arbete. I dessa studier är det dock kvinnor och män 
som könade individer som står i fokus alternativt specifika målgrupper. 
Forskning i socialt arbete har visat sig göra en stark koppling mellan kön, 
feminism och kvinnors rättigheter. Det gör att en stor del av könsforsk-
ningen i socialt arbete snarare utgår från och accepterar kön som binärt 
istället för, det som mitt intresseområde är, hur kön på olika sätt görs, tar 
sig uttryck och förstås (se Gringeri, Wahab & Anderson-Nathe, 2010 för 
en översikt; Gringeri & Roche, 2010).  

 
Om vi istället vänder blicken åt de studier som problematiserar och dekon-
struerar föreställningar kring kön i socialt arbete, både vad gäller för per-
sonalen själva och i arbetet med klienter, består dessa av framförallt två 
typer av undersökningar. För det första de som pekar på att det i praktiskt 
socialt arbete saknas kunskap om kön och att kön inte heller problematise-
ras i tillräckligt hög grad. För det andra den kategori forskning som pro-
blematiserar insatser, beslut och den aktuella praktiken ur ett könsperspek-
tiv. 

 
Synen på kön i socialt arbete har, som tidigare nämnts, kritiserats för att 
vara oreflekterad och för att det saknas tillräcklig kunskap. Flera har pekat 
på att kön tenderar att få status som något statiskt och att praktiken dessu-
tom stärker dessa drag (se t.ex. Orme, 2003; Zufferey, 2009). Kön ses ofta 
som komplementärt, det vill säga att män och kvinnor är varandras mot-
satser som förväntas komplettera varandra på olika sätt. Komplementarite-
ten innebär även att män och kvinnor förväntas vara sexuellt attraherade 
av varandra. För socialt arbete har detta fått konsekvenser för hur arbetet 
organiseras. Ett sådant exempel är att män på basis av biologiskt kön kan 
tilldelas vissa arbetsuppgifter, medan kvinnor tilldelas andra (se t.ex. 
Mattsson, 2005; Nylander, 2011). Ett annat exempel är då insatser reserv-
eras ett visst kön framför ett annat (Bates & Thompson, 2002; Kullberg, 
2002).  

 
Lena Dominelli (2002) har pekat på att det finns tendenser till att kön och 
sexualitet i praktiskt socialt arbete inte analyseras i förhållande till klien-
ters livssituationer. Det får helt enkelt status av en icke-fråga. Något som 
även gäller undervisningslitteratur i socialt arbete, där kön (och etnicitet) 
för en undanskymd tillvaro vilket leder till att specifika positioner normali-
seras och reproduceras (Fahlgren & Sawyer, 2011). Detta förhållningssätt 
kan få konsekvenser så till vida att det sociala arbetets praktik ses som 
oberoende av kön (Dominelli, 2002; se även Brückner, 2002). Även Joan 
Orme (2003) pekar på detta i sin artikel It’s feminism because I say so. 
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Orme (2003) visar hur socialarbetare i Storbritannien använder feminism 
för att peka på ett ställningstagande som de bejakar, men att de samtidigt 
saknar förståelse för feministisk teori eller hur kön inverkar på det dagliga 
arbetet. De saknar dessutom förståelse för hur kön kan problematiseras i 
förhållande till det egna arbetet eller klientens situation. Deras definition 
av feministisk blir helt enkelt det som socialarbetarna själva benämner vara 
feministiskt. Tina Mattsson (2011) är inne på ett liknande resonemang, 
personalen i hennes studie om våld i nära relationer tycks sakna en förstå-
else för hur kön påverkar arbetet. Också forskningen i socialt arbete uppvi-
sar tendenser till att sakna ett teoretiskt perspektiv på kön och därmed 
stärka en binär uppdelning mellan män och kvinnor (Gringeri, Wahab & 
Anderson-Nate, 2010). Detta innebär sammantaget att allt från forskning, 
via facklitteratur till socialarbetare själva tenderar att förhålla sig relativt 
statiskt till kön, där det antingen osynliggörs helt eller saknas teoretisk 
förståelse. 

 
Den andra kategorin forskning som uppmärksammat kön och socialt ar-
bete, har fokuserat på hur kön görs i praktiskt socialt arbete. Det kan 
handla om att studera hur behandling könas eller hur insatser som ”man-
liga förebilder” förklaras och förstås av socialsekreterare. Det gemen-
samma för denna forskning är att den pekar på dels att socialt arbete kö-
nas men dels också vilka konsekvenser detta kan få.  

 
I ett flertal studier har Christian Kullberg visat hur det ansvar som social-
arbetare lägger på klienter och vad som förväntas av dem i hög utsträck-
ning könas. Detta sker i den bemärkelsen att förväntningarna är nära 
sammanbundna med stereotypa och heteronormativa bilder av män och 
kvinnor. Det vill exempelvis säga att förväntningarna och ansvaret för män 
knyts till arbete utanför hemmet, medan det för kvinnor är tvärt om (Kull-
berg, 2002; 2004). Dessa stereotypa föreställningar finns också vad gäller 
specifika handlingar, män antas oftare vara aggressiva och kvinnor mer 
omhändertagande (se också Mattsson, 2005). Liknande resultat pekar 
Mats Hilte (2000) på i den bemärkelsen att pojkar i hans studie oftast 
kopplas samman med problematik som missbruk och kriminalitet. Flickor 
å andra sidan relateras till problematik i hemmet. Även Andersson (1992) 
pekar i den riktningen; pojkar ses som aggressiva, kriminella, asociala, 
impulsstyrda medan flickor antas bära problemen inom sig samt utsättas 
för sexuella övergrepp och använda sex som ett sätt att få närhet. 

 
Även det sociala nätverkets betydelse värderas olika beroende på kön. 
Kvinnliga klienter bedöms ha större behov av ett mer omfattande socialt 



38  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

stöd av fler grupper, medan fokus på manliga klienter hamnar hos en sta-
digvarande partner av annat kön (Kullberg, 2004). Det finns också tecken 
som tyder på att manliga respektive kvinnliga socialarbetare gör bedöm-
ningar i enlighet med rådande normer och relaterat till deras egen könspo-
sition. Män betonar utbildning och arbete, medan kvinnor istället framhål-
ler vikten av hälsa och behovet av stöd eller rådgivning (Kullberg & Fäldt, 
2008). Ett fenomen som stärks då både behandlare och klient har samma 
kön (Fäldt & Kullberg, 2012).  

 
Ett intressant resultat som Kullberg (2002; 2005) pekar på, är att avvikel-
ser från förväntade beteenden beroende på kön, bedöms vara av betydligt 
mer allvarlig art. Som exempel nämns män som lider av depression eller 
kvinnor som inte möter förväntningarna att kunna ta hand om sina barn 
(Kullberg, 2002; 2005). Socialsekreterarna bedömer alltså en deprimerad 
man som mer allvarligt än om det är en deprimerad kvinna. Detta kan 
ställas i kontrast till delar av de resultat Mattsson (2005) kommer fram till 
och som jag kommer att återkomma till nedan. Mattsson visar att i de fall 
män beter sig i enlighet med vad som bedöms som mindre manligt, om-
formuleras snarare beteendet utan att uppfattningen om manlighet behöver 
omformuleras. Ett sådant exempel är då män bygger relationer med kvinn-
liga intagna, något som uttalat förbehålls den kvinnliga personalen på basis 
av föreställningar om kön och sexualitet. Männen som trots detta bygger 
relationer omformuleras till ”färdiga män”, det vill säga att de görs till en 
annan ”typ” av man. Genom att männen ses som avvikande män kan de 
bygga relationer utan att definitionen av manlighet behöver omformuleras. 
På så sätt kan de redan etablerade föreställningarna om manlighet bestå. 

 
Hilte (2000) har undersökt hur genus och organisationskultur påverkar 
bedömning, förslag till åtgärd samt interventioner bland socialsekreterare 
och behandlingsassistenter. En viktig slutsats han drar, är att det sociala 
arbetets praktik utgår från en könsdiskurs som betonar, reproducerar och 
skapar föreställningar om skillnad mellan könen (Hilte, 2000). Behandlar-
na skiljde sig på så sätt att de i högre utsträckning betonade öppna berät-
telser där klienterna själva gavs möjlighet att formulera sina problem, de 
lade också mer fokus på klientens resurser. Denna skillnad förklaras i stu-
dien av skilda organisationer med delvis skilda uppgifter och mål. Vad det 
däremot inte fanns någon skillnad i, var de könsspecifika typifieringar som 
skedde med framförallt mödrarna i rollen som hustru och stabiliserande 
faktor i hemmet. Om förhållanden inom familjen blev problematiska var 
det hon som belastades för otillräcklighet och förväntades ta ett större 
ansvar, det var också gentemot henne som insatser riktades. Även Brunn-
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berg (2002) pekar på att det riktas ett större krav på mödrarna än fäderna 
att ta ansvar till och med i fall som avser misshandel (av fadern) (se också 
t.ex. Allan, 2004; Kåhl, 1995; Laanemats, 2002). 

 
Mattsson (2005) kommer i sin avhandling I viljan att göra det normala, 
fram till liknande resultat. Kön är i högsta grad närvarande i arbetet på de 
två behandlingshem för missbrukare som undersöks. Det är en komple-
mentär syn på kön som reproduceras, där män behandlar män utifrån sina 
föreställda egenskaper och kvinnor behandlar kvinnor. Kvinnorna förvän-
tas vara varma och ömma, medan männen ska sätta gränser alternativt 
representera en motbild till de män som intagna kvinnor tidigare mött, det 
vill säga män som misshandlat och missbrukat. Heteronormativitet är 
starkt närvarande i klientarbetet genom att arbetet konstrueras delvis med 
kärnfamiljen som tydlig norm, men också utifrån vem som jobbar med 
vem. I de situationer i arbetet där sexuella spänningar antas kunna uppstå 
mellan könen organiseras arbetet utifrån den anställdes kön. Män uppgav 
till exempel att de inte tröstade kvinnor som var ledsna för att inte riskera 
att sexuella laddningar skulle uppstå. Något som aldrig problematiserades i 
fall rörande personer av samma kön. Viktigt att påpeka är att det trots 
detta förekom att män tröstade kvinnor, detta tolkades dock i första hand 
som undantag (Mattsson, 2005; Jfr. Nordberg, 2005). Även anställnings-
förfaranden könades. Män anställdes ofta för att de var just män och inte 
på basis av kompetens. På en arbetsplats anställdes till och med manliga 
väktare istället för manlig behandlingspersonal (Mattsson, 2005).  

 
Förutom hos personalen, visar Mattsson (2005) även hur kön konstituera-
des i behandlingen av klienter. Detta skedde på så sätt att behandling för 
kvinnor femininiserades, de förväntas vara intresserade av traditionellt 
kvinnliga ideal såsom matlagning, sömnad et cetera. För männen handlade 
det ofta om att lära sig uttrycka sin sexualitet på ett ”riktigt” sätt. Särskilt 
kvinnorna bedöms vara extra utsatta och en stor del av behandlingen gick 
ut på att stärka traditionella femininitetsideal och normer (se också 
Laanemets, 2002). Männen bedömdes inte vara traumatiserade i lika hög 
utsträckning som kvinnorna och behandlingsarbetet riktades därför inte 
för männen mot kön och normer utan mot arbete och utbildning (Matts-
son, 2005). Utifrån detta är det möjligt att dra slutsatsen att den översexu-
alisering männen förväntas botas från reproducerar traditionella manliga 
ideal (jfr. Herz & Johansson, 2011b; Johansson, T., 2005). Som delvis 
motsats till detta kan nämnas studier som undersöker hur pojkars respek-
tive flickors problematik bedöms när de söker hjälp hos socialtjänsten. 
Pojkars problematik har visat sig bedömas som mer allvarliga än flickors 
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problematik. Detta gäller dock, till skillnad från Mattssons studie som 
handlar om behandlingsverksamheter, i huvudsak om socialsekreterares 
bedömningar (se t.ex. Brunnberg, 2002). 
 
En företeelse som specifikt uppmärksammats i Sverige är insatsen ”manliga 
förebilder”. Inom ramen för ett forskningsprojekt, Betydelsen av manliga 
förebilder – om socialtjänstens insatser för ensamstående mödrar med sö-
ner (för en översikt se Bäck-Wiklund, Franséhn, Johansson & Johansson, 
2003), har ett antal studier genomförts där detta problematiserats. Före-
språkarna för ”manliga förebilder” menar ofta att det handlar om att till-
godose pojkar och unga män bra förebilder, det har även använts som 
argument för att anställa och locka fler män till det sociala arbetet (se t.ex. 
Christie, 1998; Hicks, 2001). Det vill säga liknande argument som synts i 
debatten om att öka antalet män i andra så kallade kvinnodominerande 
yrken, som exempelvis inom förskolan (Nordberg, 2005).  
 
Helena Johansson (2006) skriver i sin avhandling om diskursen ”bristen på 
manliga förebilder” som delvis finns i samhället i stort, men som i hög grad 
även existerar inom socialtjänsten, framförallt i relation till barn som växer 
upp med ensamstående mödrar. Vad som kan konstateras är att det är en 
diskurs som både efterfrågas som stöd av mödrarna och som understöds av 
socialarbetarna. Detta förklaras av ett närmast psykoanalytiskt6 synsätt, 
där modern helt enkelt inte anses vara kapabel till att fylla upp luckorna av 
den frånvarande fadern. Faderskap å sin sida riskerar att reduceras till en 
funktion som ska lotsa pojkarna rätt i världen med en stabil maskulinitet 
och heterosexualitet. Gränssättning och att kunna lösa upp symbiosen med 
modern är ytterligare något som den manliga förebilden förväntas hjälpa 
till med. Uppgifter som modern på egen hand därför antas kunna miss-
lyckas med. Ännu en föreställning i detta sammanhang är att dessa pojkar 
anses riskera en feminisering alternativt en överdriven maskulinisering med 

                                                      
6 Detta är det begrepp författaren själv använder (se bl.a. Johansson H., 
2006:221ff). Det kan naturligtvis ifrågasättas vad som avses med ett psykoanaly-
tiskt synsätt, men vad författaren i korta drag menar är den psykoanalytiska synen 
på utvecklingspsykologi där pojken behöver skiljas från modern och identifiera sig 
med fadern för att nå en trygg identitet/maskulinitet och att könen förväntas kom-
plettera varandra utifrån skiljda förutsättningar. Även om Sigmund Freuds ur-
sprungliga teori kring oidipuskomplexet av de flesta psykoanalytiker idag modifie-
rats och moderniserats (se Havnesköld & Risholm Mothander, 2002), så tycks 
alltså teorin om att pojkar för att få en stabil identitet måste överge kärleken till 
modern och underkasta sig faderns makt leva kvar. 
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exempelvis brottslighet som följd. För dessa barn blir socialtjänstens lös-
ning därför ett kontaktmannaskap där en fadersfigur eller manlig förebild 
erbjuds. Den rådande diskursen är att pojkarna behöver disciplin för att 
inte riskera att ”hamna på glid” (Johansson, H., 2006). Avhandlingen visar 
också en ambivalens från socialarbetare och kontaktpersoner om vad det 
innebär och förväntas av den som ska vara en manlig förebild, vilket tyder 
på att visst motstånd mot diskursen trots allt finns (Johansson, H., 2006).  

 
Thomas Johansson (2003; 2004) komplicerar bilden ytterligare genom att 
de intervjuer som, i ovan refererade projekt, genomfördes med socialsekre-
terare visade på en medvetenhet av att det förekommer olika former av 
familjekonstellationer och att en fadersgestalt kanske inte alltid är nödvän-
dig eller ens önskvärd. Det vittnas dock även i denna studie om att möd-
rarna själva ofta önskar ge sönerna det de saknar i form av ett kärnfamiljs-
ideal och manliga förebilder. Johansson menar att olika diskurser skär in i 
varandra och att en medvetenhet bland socialsekreterarna visserligen tycks 
finnas men att det dagliga arbetet ändå baseras på föreställningen att en: 
”dålig pappa bör ersättas med bra manlig förebild” (Johansson, 2004:97). 
Liknande mönster går att skönja när det gäller socialarbetarna själva. En 
dominerande diskurs av manlighet inbegriper framförallt en mer ”tradit-
ionell” bild av manlighet, där manliga socialarbetare beskrivs som raka, 
tydliga och gränssättande, men ibland förekommer också en mer alternativ 
bild, där manliga socialarbetare exempelvis benämns som ”mjuka män” 
(Johansson, 2004:100). Sammantaget leder detta till en dold könsdiskurs 
där kön inte problematiseras men som trots detta är allestädes närvarande. 
Det föreligger även en diskrepans mellan de olika aktörernas syn på insat-
sernas betydelser för kön och identitet. Kontaktpersonerna (”förebilder-
na”) hade exempelvis en benägenhet att betona vikten av manliga förebil-
der mer än vad socialsekreterarna gjorde (Johansson, T., 2003; 2004). 
Även internationellt har ”manliga förebilder” kritiserats för att vara base-
rad på en statisk och essentialistisk syn på kön utan att makt och olikheter 
mellan män problematiseras (Cameron, 2001; Connell, 1995; Pease, 2011). 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att forskning har pekat på att kön 
inte synliggörs i praktiskt socialt arbete samtidigt som praktiken i olika 
hög utsträckning könas. Samtidigt finns det även liknande resultat vad 
gäller synen på etnicitet, ras och makt. Det sociala arbetets praktik utgår 
ofta från en stereotyp syn på positionella maktasymmetrier som exempelvis 
kön, etnicitet och ras, samt familj (Burck & Daniel, 1995; Dominelli, 
2008; Kullberg, 2002; Sue, 2006; Pringle, 2010). Jag kommer nu därför 
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kort redogöra för några studier som berör etnicitet och ras, samt koppling-
en till det sociala arbetet.  

Etnicitet, ras och socialt arbete 
När det gäller etnicitet och socialt arbete har Masoud Kamali genomfört en 
del studier där han bland annat kommit att ifrågasätta ett vanligt före-
kommande begrepp i socialt arbete, nämligen kulturkompetens (Kamali, 
2002; 2006a; se också Dominelli, 2004; 2008). Kulturkompetens bygger 
på en kategorisering av ”de andra”, det vill säga ”icke-svenskar” som an-
tas behöva särskilt stöd för att åtgärda ett ”kulturalistiskt underskott” 
(Kamali, 2006b, sid. 13). Detta arbete förmodas kräva en särskild kompe-
tens för att förstå och möta den kultur klienterna förväntas tillhöra. En 
kultur som därför ges en säregen och avvikande ställning och som också 
kräver särskilda insatser. Socialsekreterare kan på grundval av dessa anta-
ganden anställas för att specifikt tillgodose detta behov och för att på så 
sätt underlätta mötet mellan dessa skilda kulturer (Kamali, 2002; 2006a). 
Det kanske mest intressanta resultatet är dock att klienterna, som av soci-
alsekreterarna förutsätts ha detta behov, själva inte värdesätter denna ”kul-
turkompetens” i lika hög grad som socialsekreterarna själva (Kamali, 
2002).  
 
Aleksandra Ålund (2002) talar om att det sker en kulturalisering av sociala 
problem när klienten har invandrarbakgrund (se också Dominelli, 2004; 
2008; Kamali, 2002). Sociala problem knutna till klienter med annan bak-
grund än svensk, har alltså en benägenhet att kläs i kulturella termer. Ett 
sådant exempel är hur våld och förtryck mot kvinnor i familjer av icke-
svenskt ursprung ofta förklaras med kulturella termer (Wiklund, 2007). 
Kulturaliseringen bygger enligt Ålund på en essentialistisk syn på kultur, 
det vill säga som något oföränderligt, som något varje person bär med sig 
och något som omöjligt går att frigöra sig från (Ålund, 2002). Olika grup-
per postuleras därmed ha vitt skilda kulturer med specifika behov som 
kräver kulturkompetens för att vara möjliga att möta och förstå. Detta 
antagande förutsätter dels en avgränsad grupp och dels en homogenitet 
inom denna grupp (Dominelli, 2004; 2008).  

 
En studie på en institution för barn och ungdomar i Danmark uppmärk-
sammade att barnens problem i hög grad fick kulturella förtecken, vilket 
ofta kopplades till deras familj. Den omsorgssvikt som identifierades hos 
föräldrarna antogs falla tillbaka på diskurser som exempelvis ”den mus-
limska familjens traditionella syn på kön”. Institutionen tillskrev alltså 
dessa barn en kulturellt (och könad) betingad omsorgssvikt. En intressant 



 MARCUS HERZ Från ideal till ideologi 43 
 

slutsats i studien rör den implicita föreställningen om den goda barndo-
men, som fick ligga till grund för de slutsatser som drogs kring barnens 
omsorgssvikt och egna beteende. Denna diskurs, kopplad till den slutna 
miljö som institutionen var, tycktes leda till att barnen själva tog på sig 
eller accepterade de problemidentiteter de själva kopplades samman till. 
Något som i förlängningen också påverkade barnens handlingsutrymme 
(Vitus Andersen, 2004). Omsorgssvikten tolkades alltså i kulturella termer, 
en tolkning som även barnen så småningom tog till sig. 

 
Rasism och diskriminering inom socialtjänsten i Sverige finns det inte 
mycket skrivet om. Ett undantag är dock Rúna í Baianstovus (2012) av-
handling. Hon pekar på hur socialarbetare tvingas hantera en svårlöst pa-
radox i arbetet med integration. I avhandlingen kallas denna motsägelse 
för demokratins paradox. Befolkningens rättigheter kan beskrivas genom 
begreppen likhet och särart. Ett likhetsperspektiv å ena sidan innebär att ta 
hänsyn till medborgares generella rättigheter, samtidigt riskerar ett sådant 
perspektiv att legitimera diskriminering genom att inte ta hänsyn till indi-
viders kulturella identitet. Ett särartsperspektiv å andra sidan möjliggör att 
kulturell identitet synliggörs men riskerar istället leda till att maktstruk-
turer befästs som inte är förenligt med en demokratisk samhällsordning, 
exempelvis reproducerandet av patriarkala strukturer. Studien pekar på 
denna spänning och hur den hanteras i dokument och på ett socialkontors 
arbete med barn och unga. Socialsekreterarna tvingas förhålla sig till och 
arbetar inom ramen för denna demokratiska paradox, en motsägelse som 
tycks vara svår eller näst intill omöjlig att helt frigöra sig från (Baianstovu, 
2012). 

 
I Storbritannien har Dominelli (2008) skrivit en del om rasism inom det 
sociala arbetet gentemot svarta och hur socialarbetarna själva tycks bortse 
från detta. Socialarbetarna beskriver istället sitt arbete som oberoende av 
färg och kultur. De menar att klienterna får samma hjälp och rätt oavhäng-
igt av sin bakgrund eller kultur. En vanlig uppfattning är också att de 
själva förhåller sig opartiska gentemot alla klienter (se också Eliassi, 2006). 
Även Penketh (2000) beskriver hur rasism genomsyrar samhället och där-
med även socialt arbete, exempelvis genom att specifika antaganden knyts 
till specifika grupper på basis av föreställningar om ras. Ett exempel på 
detta kan vara att utgå från att någon med annan hudfärg än vit inte talar 
engelska. Överlag saknas ofta resonemang om rasbegreppets implikationer 
för det sociala arbetet i forskningen, alternativt ses det som synonymt med 
etnicitet. Detta till trots att rasdiskriminering utgör ett förtryck för många 
klienter i socialt arbete (Coleman, 2011). Samtidigt är det viktigt att po-
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ängtera att ras och föreställningar om ras inte är förbehållet icke-vita, sna-
rare tvärt om. Vithet (och svenskhet) konstrueras och reproduceras som 
norm, men utgör en osynlig fond mot vilket ”det andra” mäts (se t.ex. 
Ahmed, 2007a; 2011). Ett sådant konkret exempel kan hämtas från en 
studie i Irland där det varit möjligt att se hur myndigheter genom identifi-
kationen av ”speciella behov” hos minoritetsgrupper också konstruerar en 
”vit” universell norm (Christie, 2010). Ett förhållningssätt som även kan 
relateras kulturaliseringsbegreppet och en svensk kontext (Ålund, 2002). 
Genom att särskilja personer med invandrarbakgrund från ”svenskars” 
sociala problem förutsätts även en svenskhet och vithet trots att den oftast 
inte artikuleras. 

 
På flera sätt stämmer forskningen om kön och etnicitet/ras överens. Det 
finns tendenser till att stereotypa ideal formar det sociala arbetets praktik, 
vilket kan få konsekvenser för klienter, insatser men också för socialarbe-
tarna själva. Det finns även ansatser till att frågor kopplade till en posit-
ionell nivå – som kön, etnicitet och ras – inte problematiseras och att det 
dessutom saknas tillräckliga kunskaper. När det gäller kön får det konse-
kvensen av ett socialt arbete som skapar, reproducerar och uppmuntrar ett 
ideal som består av en komplementär, heteronormativ könsordning. Män 
knyts till vissa uppgifter, problemområden och insatser, kvinnor till andra. 
En kvinnas problem knyts till omvårdande funktioner och tolkas i högre 
utsträckning vara i behov av ett socialt stöd. Mödrar behöver en man för 
att klara av ett adekvat föräldraskap och riskerar i större utsträckning att 
fördömas om hon misslyckas. Männens problembild placeras istället i of-
fentligheten genom arbete och studier, eller genom att knytas till missbruk 
och kriminalitet. (Hetero)Sexualitet är också i allra högsta grad närvarande 
både i det direkta behandlingsarbetet och i hur själva det sociala arbetet 
organiseras. När det gäller etnicitet, kultur och ras får det konsekvensen att 
det sociala arbetet skapar en kulturaliserad klient om klienten har annan 
bakgrund än svensk. Exempelvis då försök att möta dessa klienter antas 
ske genom införskaffandet av kulturkompetens, vilket bygger på en es-
sentialistisk syn på etnicitet. Även om några av studierna till viss del visar 
en reflexivitet och ambivalens bland socialarbetarna, tycks dessa praktiker 
ändå i relativt hög utsträckning ske oreflekterat eller utan att ifrågasättas.  
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5. Disposition 
 
I avhandlingens inledande del har jag redogjort för hur socialt arbete har 
kritiserats för att relativt oreflekterat stärka vissa könade och etnifierade 
positioner framför andra. Det har beskrivits i termer av en ”blindhet” för 
positionella faktorers påverkan på det sociala arbetets praktik. Ett förhåll-
ningssätt som inte innebär att praktiken för den skull inte påverkas och blir 
påverkad av en rad olika aktörer, exempelvis klienter, personal och organi-
sation. I denna studie är personalen och socialtjänstorganisationen i fokus. 
I kapitel 2 har jag visat varför denna fokusering är viktigt. Det sociala ar-
betet är en normaliserande praktik som arbetar på samhällets uppdrag. Det 
handlar delvis om att klienter ska kunna fungera som ”goda” samhälls-
medborgare. Socialt arbete har även en position, som myndighet, mellan 
stat och medborgare, det gör bland annat att kategoriseringar och förhåll-
ningssätt inom praktiken kan få konsekvenser för samhället i stort. Kate-
goriseringar kan institutionaliseras och normaliseras, vilket får konsekven-
ser för bland annat hur kön och etnicitet hanteras och förstås. Kön och 
etnicitet ska vidare förstås som maktasymmetrier. Vi positioneras och po-
sitionerar oss själva inom ramen för könade- och etnifierade diskurser. 
Eftersom makt är relationellt och produktiv (se Foucault, 1980), finns det 
anledning att titta närmare på hur makten tar sig uttryck i samtal och 
praktiker. Här spelar även kravet på evidens in, då det sociala arbetet för-
håller sig till och agerar inom ramen för en evidensdiskurs. De verktyg som 
följt i denna diskurs spår influerar och påverkar arbetet och i förlängning-
en synen på kön och etnicitet. Mot bakgrund av detta; kritiken mot socialt 
arbete, det sociala arbetet som normaliserande praktik och dess ställning 
som myndighet, är det viktigt att undersöka hur kön och etnicitet hanteras 
och förstås i socialt arbete. 
 
Jag kommer nu närmast gå över på del II, där studiens teoretiska utgångs-
punkter kommer att redogöras för. Här kommer min syn på hur kön, etni-
citet och i förlängningen också synen på subjektet att förklaras. Jag tar här 
avstamp i första hand i Foucaults teorier om subjekt och position, Butlers 
syn på kön och sexualitet, samt Halls teorier och postkoloniala perspektiv 
på etnicitet och ras. Jag kommer även att diskutera min syn på intersekt-
ionalitet. Kapitel 7 handlar om studiens etnografiska ansats, inklusive ob-
servationer, intervjuer och den exkurs eller fördjupning som genomförts 
genom en dokumentstudie. Här redogörs även för den empiri som legat till 
grund för studien och min syn på analysarbetet utifrån ett poststruktural-
istisk diskursanalytiskt perspektiv. Här spelar begrepp som dekonstruktion 
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och gränsfigurer stor roll för analysarbetet. Jag avslutar delen med att dis-
kutera studiens begränsningar och de överväganden som gjorts. 
 
Del III utgör studiens resultat och analys. Här redogörs i kapitel 8 för hur 
kön hanteras och förstås på socialkontoret. Detta gör jag dels genom att 
tala om det i generella termer, men även som i kapitlen Diskursen om den 
”dåliga modern” och ”frånvarande fäder” och Söta flickor och pojkar som 
risk lyfta fram specifika positioner och diskurser. Kapitlet fortsätter däref-
ter med att visa hur kön också relateras till andra positionella maktasym-
metrier som familj och sexualitet. Avslutningsvis lyfts en så kallad gränsfi-
gur in i bilden, ett ärende som utmanar och samtidigt tydliggör hegemonin. 
I kapitel 9 tas etnicitet och ras upp, detta kapitel följer samma struktur. 
Först i generella termer och därefter några specifika positioner och diskur-
ser, innan en gränsfigur i form av svenskhet som etnicitet lyfts fram. Kapi-
tel 10 är en sammanfattande analys av del III, där mer övergripande resul-
tat redogörs för och diskuteras. 
 
Då mer eller mindre systematiska bedömnings- och utredningsverktyg an-
vänds på socialkontoret och som ett sätt att situera socialsekreterarnas 
berättelser, har jag i del IV valt att skriva om två av dessa verktyg. Delen 
ska ses som en delvis frikopplad fördjupning eller så kallad exkurs i av-
handlingen där BBIC och Ester, som är de två verktygen, diskuteras utifrån 
kön och etnicitet. I kapitel 14 diskuteras sedan dessa resultat och relateras 
till socialsekreterarnas utsagor från föregående del III. 
 
I avhandlingens avslutande del, sammanfattas och diskuteras studiens re-
sultat. Här diskuteras den rörelse som sker mellan ideal och ideologi, hur 
detta kan tolkas i relation till klienter och verktyg, men även det motstånd 
och de rörelser som sker av socialsekreterarna i relation till hegemoniska 
diskurser.   
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6. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för min analys och förståelse av mitt material. Det 
som i huvudsak är gemensamt för de teoretiker jag utgår ifrån är att de i 
någon form brukar ses som representanter för poststrukturalistisk teori, i 
första hand poststrukturalistisk feminism och postkolonialism. Samtidigt 
som de alla brukar räknas till denna teoretiska grund kan jag tycka det är 
problematiskt att både förutsätta att detta innebär samma sak för olika 
teoretiker, samt att själv begränsa mig till ett teoretiskt fält. En likhet som 
dock finns dem emellan är att de tar en diskursiv utgångspunkt som både 
öppnar upp för problematiseringar av dominerande diskurser men som 
också synliggör diskurser med förändringspotential. Utgångspunkten är 
Foucaults förståelse av subjektet som diskursivt ordnat, där olika subjekts-
positioner möjliggörs inom ramen för dessa diskurser. Inom ramen för 
konstruktionen av subjektet positioneras och positionerar vi oss på basis av 
olika maktasymmetrier i samhället, som i mitt fall i första hand utgörs av 
kön och etnicitet. Min position är att olika maktasymmetrier görs på lik-
nande sätt och även om det kan finnas skillnader både i termer av rum och 
i termer av historia i bemärkelsen hur de konstruerats och har förståtts, 
kan själva görandet av både kön och etnicitet förstås med hjälp av samma 
teoretiska ram.  
 
Första avsnittet består av en redogörelse av begreppen kön, etnicitet och 
ras. Därefter tar jag upp Subjekt och position; med utgångspunkt från i 
huvudsak Foucault menar jag att subjektet eller vår identitet ska ses som 
socialt konstruerad och föränderlig, som icke-essentialistisk. Inom ramen 
för diskurser finns utrymme för olika så kallade subjektspositioner där 
människor själva kan positionera sig men också positioneras av andra. 
Avsnittet därefter handlar om Performativitet och representation, det 
förstnämnda begreppet är hämtat från Judith Butler och det andra från 
Stuart Hall. I detta avsnitt tar jag upp hur människor rent praktiskt gör 
kön och etnicitet. Performativitet innefattar ett performance där vi alla på 
olika sätt gör kvinnligt och manligt baserat på föreställningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Representationer handlar om allt från kläder till 
språk som används till att positionera sig och andra. Därefter tar jag upp 
Skillnadsskapande och heteronormativitet. Skillnadsskapande är funda-
mentalt för min förståelse för både etnicitet och kön, samt andra subjekts-
positioner. Det handlar om att i olika hög utsträckning upprätthålla en 
skillnad mellan ”vi” och ”dem” oavsett subjektsposition. Skillnad är en 
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viktig hörnsten i postkolonialismen enligt Halls definition men är samtidigt 
genom framförallt heteronormativiteten också en viktig del i Butlers teori-
bygge. I Intersektionalitet menar jag att subjektspositioner alltid måste 
förstås i relation till varandra men att det ur analytisk synpunkt kan krävas 
att de trots detta skiljs åt. Detta återkommer jag även kort till nedan, där 
jag med inspiration från den danska socialpsykologen Dorthe Staunæs 
redogör för tre metateoretiska ståndpunkter. Förhoppningen är att detta 
ska klargöra hur teorierna tolkats och förstås samt hur detta sedermera 
påverkat analys och insamlingen av material. 

Metateoretiska utgångspunkter 
Staunæs talar i termer av tre metateoretiska punkter där den första utgör 
vikten av att närma sig materialet icke-additivt. Det innebär att subjekts-
kategorier som exempelvis etnicitet och kön inte enbart läggs (adderas) på 
varandra som kategorier (Staunæs, 2004). Ett vanligt sätt att se på olika 
subjektskategorier och makt är att de med automatik förstärker varandra, 
ett exempel på detta är Patricia Hill Collins (1998a, not2) ”Matrix of do-
mination”. Collins menar att det finns ett system som förtrycker under-
klass, svarta, kvinnor och homosexuella. Jag delar visserligen hennes upp-
fattning, men Collins tycks samtidigt mena att detta sker systematiskt och 
att kategorierna existerar i en logisk ordning (Hill Collins, 1998a; Staunæs, 
2003). Problemet med detta förhållningssätt menar Staunæs (2003), är att 
det inte fångar komplexiteten, paradoxer eller avvikelser, utan tenderar att 
leda till en syn på subjektet som styrt av sociala system. Att ha en icke-
additiv ansats innebär istället att analysera de olika kategorierna ömsesi-
digt; kvinna, mor, dotter, ”invandrare”, arbetarklass, missbrukare et ce-
tera. Detta görs genom att behålla en öppenhet mot det levda livet, det vill 
säga skiljda erfarenheter och olika subjektspositioner (Staunæs, 2003; 
2004). Det kan innebära att olika kategorier vid olika tillfällen får olika 
stor betydelse, men också att de naturligtvis kan få just den effekt som 
Collins pekar på.   
 
Den andra principen rör det faktum att det finns tendenser till att enbart 
tala om ”de andra” när kön och etnicitet tas upp. Ett tydligt exempel på 
detta är att män sällan könas eller att svenskar oftast inte ses som en etnisk 
eller kulturell grupp. Det är detta forskningsfält som kritisk mansforskning 
och kritiska vithetsstudier tagit fasta på. Det vill säga forskning med uttalat 
mål att inte bara lägga fokus på ”de andra” utan också de som normalt 
sett inte kategoriseras men som innehar maktpositioner (se t.ex. Herz och 
Johansson, 2011b; Johansson, 2000; Pallas, 2011). Att ha en majoritetsin-
kluderande förståelse av materialet innebär att allas liv och subjekt ses som 
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påverkade av sociala kategorier såsom kön och etnicitet (Staunæs, 2004). 
Det innebär dock inte att erfarenheterna av social kategorisering betyder 
samma sak för alla, men att alla i någon form påverkas av kategorisering-
ar/positioneringar (Staunæs, 2003).  
 
Slutligen tar hon även upp principen om destabilisering, vilket hänger 
samman med de båda andra punkterna. Det handlar om att inte hänge sig 
åt kausala lösningar baserat på makrofaktorer, utan att också se motstånd 
och eventuell ambivalens i materialet (Staunæs, 2004). Det är enligt min 
mening inte meningsfullt att enbart studera hegemoniska positioner eller 
diskurser, utan att också väga in motstånd mot dessa (jfr. Johansson, 
2000). Av stor vikt för att förstå både hegemonier och motstånd kan så 
kallade gränsfigurer ha, det vill säga personer eller företeelser som ”stör” 
bilden. Det kan vara någon som gör motstånd mot hegemoniska diskurser 
till den grad att omgivningens förhållningssätt gentemot personen inte 
längre är adekvat. Något som öppnar upp för omtolkningar av hegemonier 
(Staunæs, 2004). Män som utför ”kvinnosysslor”, kvinnliga fotbollsspelare 
eller till och med Donna Haraways (1991) cyborg7 är exempel på företeel-
ser som så att säga ”stör” hegemoniska diskurser kring i det här fallet män 
och kvinnor. Poängen är att dessa gränsfigurer säger lika mycket om he-
gemonier som om motståndet mot dem. Jag kommer att återkomma till 
detta längre fram. 
 
Dessa tre metateoretiska principer – att arbeta icke-additivt, majoritetsin-
kluderande och destabiliserande – ligger alltså som en grund för de teore-
tiska begrepp och teorier om subjekt, kön och etnicitet som jag använder 
mig av för att analysera och förstå det insamlade empiriska materialet. Jag 
kommer att inleda med en kortare begreppsförklaring innan jag går in på 
hur jag ser på subjekt och position. 

Kön, etnicitet och ras – kort om begreppen 
Ända sedan distinktionen genus/kön uppstod har diskussioner förts fram 
och tillbaka huruvida det ena eller det andra begreppet bör användas (se 
t.ex. Jónasdóttir, 1998; Lundgren-Gothlin, 2000). Vanligtvis har kön stått 
för det biologiska och genus för det sociala, men eftersom också denna 
dikotomisering kommit att problematiseras och ifrågasättas har osäkerhet 
rått huruvida det ena eller det andra begreppet bör användas (Gemzöe, 
2004; Lundgren-Gothlin, 2000). Butler (se t.ex. Butler, 2005), menar att 
också kön är en social konstruktion eftersom kön aldrig kan ha ett värde i 
                                                      
7 En cyborg är en organism med både biologisk och syntetiska delar. 
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sig självt bortom diskursen. Det vill säga att också det biologiska förstås 
inom ramen för olika diskurser. Den vilja som många gånger finns att pla-
cera nyfödda i någon av kategorierna pojke eller flicka trots stora biolo-
giska variationer inom kategorierna kan ses som ett konkret exempel på 
detta. Risken med att upprätthålla en distinktion mellan genus och kön blir 
därför att kön lätt kan missförstås för en faktisk skillnad mellan kvinnor 
och män bortom hur ”verkligheten” konstrueras och förstås. Många fors-
kare använder därför i första hand kön för att på så sätt markera att även 
kön är socialt konstruerat (se t.ex. Hammarén, 2008). Av samma skäl 
kommer också jag använda mig av begreppet kön i denna studie.  

 
Etnicitet är inget lätt begrepp att reda ut, anledningen är att det ofta kan 
betyda en rad mer eller mindre olika saker. Etnicitet kan användas för att 
beskriva allt från ursprung, via kultur till ras, men låter sig inte översättas 
så enkelt (Wikström, 2009). Trots detta kommer jag att använda mig av 
etnicitet av den enkla anledningen att det är ett begrepp som ofta används 
för att beskriva människors (och då specifikt vissa människors) ursprung, 
kultur och ras i socialt arbete. Det används även för att klassificera och 
gruppera, samt i viss mån låsa fast människor i specifika positioner (Wik-
ström, 2009). Min definition av etnicitet ska dock inte ses som något vi 
alla bär med oss eller som något statiskt. Etnicitet är föränderligt samt 
situations- och kontextbundet. Det är dock oundvikligt att det inte sker 
förskjutningar även i min användning av etnicitet, detta sker exempelvis 
när jag hänvisar till andra forskares begrepp som kulturalisering och kul-
turkompetens. Kultur och etnicitet används ofta synonymt, även om det 
som påpekats inte enkelt låter sig göras. Kulturalisering och kulturkompe-
tens hänvisar till företeelser där vissa grupper klassificeras och relateras till 
specifika kulturyttringar, som i relation till ”vårt” samhälle antas leda till 
problem. Dessa begrepp kan därför även anses innehålla en etnifiering. 
Med etnifiering menar jag då vissa grupper mer än andra antas bära på och 
därför tillskrivs en avvikande, fast och ahistorisk etnisk kärna.  
 
Ett begrepp som ofta relateras till och ibland ersätts av eller ses som syno-
nymt med etnicitet vill jag dock lyfta fram specifikt, det rör sig om ras. Ras 
är ett omdiskuterat begrepp, särskilt i en svensk kontext. Att åter börja tala 
i termer av ras handlar inte om att det skulle finnas olika sorters raser, det 
handlar om att vi på grundval av föreställningar om ras och rent visuellt, 
gör skillnad. Både ras och etnicitet är skillnadsskapande praktiker som får 
samma eller liknande konsekvenser, med den skillnaden att ras kan komma 
att handla om enbart kropp och/eller hudfärg. Att tala i termer av ras 
handlar alltså om att synliggöra de diskurser om ras som klassificerar och 
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hierarkiserar människor på grundval av deras utseende (Hübinette & Ti-
gervall, 2009; Wikström, 2009). Ett exempel skulle kunna vara en ”etnisk” 
svensk person med mörk hudfärg som på grundval av hudfärg stoppas i 
tullen på en flygplats någonstans. Denna person utsätts för rasifiering (eller 
kanske till och med rasism) som innebär att skillnad upprätthålls på basis 
av ras, men kanske inte för etnifiering, att det upprätthålls på basis av etni-
citet. Ras konstrueras precis som etnicitet genom diskursiva skillnadsskap-
ande processer, som kan skiljas åt beroende på tid och rum (Ahmed, 
2006). Även om jag använder mig av ras och etnicitet som teoretiska be-
grepp, kan naturligtvis socialsekreterarna i studien använda sig av andra 
närliggande begrepp, som ursprung eller kultur. 

 
I denna studie kommer jag alltså i huvudsak att använda kön och etnicitet 
som teoretiska begrepp. Då det även förekommer rasifiering finns det an-
ledning att också specifikt lyfta in ras. I de nästkommande avsnitten kom-
mer jag nu att redogöra för min teoretiska grund i denna studie. 

Subjekt och position 
I den idag klassiska boken Tärningsspelaren skriven av pseudonymen Luke 
Rhinehart, som också utgör huvudpersonen i berättelsen, berättas hur han 
låter tärningen styra sitt liv. Tärningen får i boken stå för allt ifrån hur 
olika vardagliga frågor ska hanteras till för stunden vilka olika identiteter 
som ska gälla (Rhinehart, 2001). Att subjektet konstrueras socialt kan lätt 
missuppfattas till att handla om att vi helt enkelt väljer vår identitet. Men 
utgångspunkten är inte att vi med tärningens eller slumpens hjälp helt kan 
förändra vår identitet eller att vi från dag till dag kan förändra hela vår 
uppenbarelse. Snarare görs våra identiteter genom reflexiva, performativa 
handlingar och detta i ett komplext samspel mellan subjekt och samhälle. 
Dessutom finns alltid en historicitet som leder subjekt in mot vissa speci-
fika linjer och positioner (Ahmed, 2006; Butler, 1993; Laclau & Mouffe, 
1985/2001). Med andra ord, kan tidigare diskursiva positioner, både histo-
riska och högst personliga, styra oss mot specifika positioneringar här och 
nu. Detta sker dock inte deterministiskt, även om det finns en historicitet 
som påverkar våra möjligheter och val är det möjligt att både förändra och 
förskjuta positioner.  

 
Foucault (1980) menar att subjektifieringen sker genom en dubbelsidig 
process där både individens handlande och kontextuella premisser ryms. 
Peter Berger använder språket som exempel för att tydliggöra detta, å ena 
sidan föds vi in i ett språk som vi behöver för att kunna kommunicera, 
men å andra sidan har vi ett handlingsutrymme både inom språket och 
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med möjligheten att gå utanför det (Berger & Luckmann, 1991). Vi kan 
trots språkets ”regler” förändra både grammatik och skapa nya ord, sam-
tidigt som vi behöver röra oss inom vissa språkliga ramar för att göra oss 
förstådda. Människan ska alltså förstås som en aktiv varelse som har pot-
ential att handla och inte enbart oreflekterat reproducera dominerande 
diskurser. Detta sker dock alltid inom ramen för ett diskursivt samman-
hang som påverkar möjligheterna. Jag kommer att återkomma till diskurs-
begreppet nedan, men för att det ska bli möjligt att följa texten krävs ett 
klargörande. Jag ser diskurser som tolkningsramar som sätter ramar för att 
se, tala, handla et cetera på ett specifikt sätt och som samtidigt utesluter 
andra sätt att exempelvis handla på. Diskurser ska inte ses som enbart 
språkliga konstruktioner, utan består även av den mening materiella ting 
får samt även andra sociala praktiker. Med andra ord; rörelser, rum, klä-
der, tatueringar och språket är alla diskursiva och som därmed ger konse-
kvenser för hur subjektet görs (Butler, 1999; 2005; Foucault, 1980; 
Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
 
Eftersom subjektet konstitueras diskursivt öppnar det upp för människor 
att både ta och tilldelas flera olika så kallade subjektspositioner. Positioner 
innebär olika identiteter som vi kan använda oss av. Positionering blir på 
så vis det sätt som människor framställer sig själva eller andra som subjekt. 
Detta sker genom att människor lär sig diskursiva praktiker i samhället. 
Praktiker man kan välja att följa, göra motstånd mot eller omformulera 
(Davies & Harré, 1990; Davies, 2003). I relation till kön och etnicitet kan 
vi röra oss mellan diskurser och identifiera oss och identifieras olika. Ge-
nom hur vi talar om oss själva i kombination med representationer och 
performativitet, som jag återkommer till nedan, positionerar vi oss olika 
inom dessa diskurser om exempelvis manligt och kvinnligt eller om ”in-
vandrare” och svensk.  

 
Subjektet görs i interaktion med andra, det är därmed föränderligt och 
öppet för förhandling. Detta görande är alltid relaterat till makt. Eftersom 
flera diskurser existerar samtidigt pågår det alltid en ”maktkamp” där 
hegemonier så småningom uppstår. Med hegemonier avses kulturellt do-
minerande ideal, som visserligen är föränderliga men ofta trögrörliga 
(Connell, 1995; Laclau & Mouffe, 2001). Men makt är dock dubbelt så till 
vida att den både förtrycker och reproducerar samtidigt som den stärker 
och skapar. Makt ger i den meningen subjektet möjlighet att fortsätta 
verka (Butler, 1997a; Staunæs, 2004). ”Maktkampen” skapar nämligen ett 
handlingsutrymme för individen att positionera sig och bli positionerad på 
olika sätt. Det är med denna utgångspunkt enligt Foucault inte särskilt 
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intressant att titta på vem som har makten och vad den vill, utan att istället 
försöka titta på hur makten verkar processuellt och påverkar subjektet 
(Foucault, 1980). Det vill säga hur makten tar sig uttryck i utsagor, språk 
eller bilder och hur detta kontextuellt inverkar på subjektet. Ett sätt att 
försöka förklara detta på kanske skulle kunna vara att använda en text 
Judith Butler skrivit där hon talar om domarens makt. Makten är enligt 
Butler inget subjekt i sig själv och inte heller något som finns hos domaren 
själv. Istället ligger makten i att domaren performativt citerar lagen som 
innan henne eller honom citerats (jfr. Foucault, 1980). Ordens bindande 
kraft härstammar på så sätt vare sig från domarens vilja eller ens från 
tidigare auktoriteter. 

 

Det är genom citerandet av lagen som figuren domarens ”vilja” skapas och 
den textuella auktoritetens ”prioritet” fastställs. Det är i själva verket 
genom åberopandet av konventionen som domarens talakt får sin bindande 
kraft (citat och kursivering i original) (Butler, 2005:100). 

 

Det är alltså genom ”görandet” som makten blir till, ett ”görande” som 
gång på gång måste återskapas för att få sin auktoritet (Butler, 2005). Det 
är därför Foucault menar att det är mot ”görandet” av makt som fokus 
måste riktas, inte domarens position eller domaren själv (Foucault, 1980). 
Det får konsekvenser för hur makt i socialt arbete, eller socialt arbetes 
makt, bör utforskas. Det är enligt Foucaults sätt att se på det viktigare att 
titta på hur i det här fallet, subjektspositioner, kön och etnicitet, uttrycks 
och ges mening. 
 
Subjektet kan, förutom att det är föränderligt, även positionera sig på olika 
motstridiga sätt, det är alltså inget homogent subjekt som görs (Staunæs, 
2004). Snarare är subjektet, precis som andra diskursiva praktiker, bero-
ende av tid och rum och kan göras olika därefter. Ett exempel på detta är 
två samtida diskurser om faderskap och manlighet som finns i Sverige. En 
där det finns en förväntan på män att ta ut föräldraledighet samtidigt som 
diskursen om män som ”bread-winner”/familjeförsörjare lever kvar (Jo-
hansson, 2009). Två manlighetsdiskurser som delvis går på tvärt emot 
varandra, men som samtidigt skapar ett utrymme att göra maskulinitet 
olika och som därmed i förlängningen också kan förändra diskurserna om 
maskulinitet och faderskap.  

 
För att kort återgå till inledningen av detta avsnitt och boken Tärningsspe-
laren kan det vara läge att tydliggöra varför subjektet inte fritt kan välja 
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sin identitet. För det första är det viktigt att poängtera det maktspel som 
konstant pågår mellan olika diskurser, vilket innebär att det till viss del 
finns ett handlingsutrymme men att det å andra sidan även begränsar val-
möjligheterna. Dessutom är det viktigt att understryka att subjektet använ-
der tidigare subjektspositioner baserat på ”sina” diskursiva praktiker, vil-
ket skapar en kontinuitet. Människor kan på så sätt inte fritt välja eller 
byta positioner, utan är trots att det finns ett handlingsutrymme, påver-
kade av de sammanhang de levt och lever i (se t.ex. Butler, 1997a; b). Med 
andra ord använder en människa tidigare subjektspositioner eller förhåller 
sig till dem även i nya situationer. 

 
I detta avsnitt har jag fokuserat på diskurser och hur de påverkar subjektet 
i termer av bland annat subjektspositioner. Språket spelar här en viktig 
roll, hur vi talar om och vad vi kan tala om i olika sammanhang. För att 
förstå kön och etnicitet inom ramen för dessa diskurser kommer jag nu gå 
över på två praktiker som hänger ihop med vad som tagits upp i detta av-
snitt, performativitet och representation. 

Performativitet och representation 
Jag kommer i detta avsnitt ta upp två teoretiska begrepp, performativitet 
som är hämtat från Butler och representation som hämtas från Hall. Per-
formativitet handlar i huvudsak om kön och sexualitet i Butlers tappning 
medan representation handlar om etnicitet och ras inom postkoloniala 
studier. Det finns visserligen skillnader mellan begreppen och det finns 
säkert de som menar att de inte är fullt kompatibla, men som jag avslut-
ningsvis ska komma in på menar jag att de är användbara analysredskap 
både i relation till kön och till etnicitet. Jag inleder dock med att separera 
dem åt. 
 
Kön precis som subjektet är något som görs, det är inget som finns i sig 
som en egen kraft. Istället är kön något som kontinuerligt skapas och för-
ändras genom upprepade tillämpningar (Butler, 1999; Connell, 2003). 
Butler (1999; 2005) kallar dessa handlingar för performativa. 
Handlingarna innefattar allt från hur vi beter oss, går och talar, till yttre 
attribut såsom kläder, smycken och tatueringar. De måste spelas upp och 
kontinuerligt återskapas för att göra kön. Det räcker alltså inte att enkom 
utföra en handling en gång för att något ska uppfattas som kvinnligt utan 
handlingarna måste upprepas gång på gång för att återskapa bilden av 
kvinnlighet. Det räcker exempelvis inte att använda smink och klänning en 
gång utan praktikerna måste gång på gång spelas upp och relateras till 
kvinnor för att det ska ses som kvinnligt. Detta kontinuerliga görande 
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bidrar i sin tur också till att skapa och återskapa diskursen kvinna.8 Det 
krävs också att handlingen görs i ”rätt” sammanhang utifrån den aktuella 
kontextuella bilden av vad en kvinna eller en man ”är”. Vi gör alltså kön 
kontinuerligt men handlingarna måste också anpassas utefter den kontext 
som vi befinner oss i.  

 
De performativa handlingarna sker ofta omedvetet eller automatiskt om 
man så vill, vilket i sig inte betyder att det är omöjligt att nå förändring av 
förväntade hegemoniska ideal eller att på olika sätt bryta mot hegemoniska 
diskurser. Den som av olika anledningar inte spelar upp performativa 
handlingar som överenstämmer med vad som förväntas, ”riskerar” att 
positioneras i en annan kategori (Butler, 1999; 2005). Att kvinnliga 
fotbollsspelare och manliga sjuksköterskor ofta förväntas vara 
homosexuella, skulle kunna ses som exempel på detta (se t.ex. Andreasson, 
2005; Ekstrand, 2005; Lindahl, 2008). Detta rör sig om personer som gång 
på gång avviker från förväntade hegemoniska ideal och som därför ses som 
icke-kvinnor eller icke-män. Sexualiteten används  i dessa fall som ett sätt 
att förstå hur exempelvis kvinnor kan ägna sig åt något som uppfattas vara 
”manligt”. Genom att de beter sig ”manligt” borde också deras sexualitet 
riktas mot andra kvinnor, i sann heteronormativ anda, vilket jag 
återkommer till nedan. Det behöver dock inte betyda att personer som 
”avviker” positioneras som avvikare, avvikande handlingar kan nämligen 
också leda till förändringar och uppluckringar av positioner. Butler (1999; 
2005) lägger till exempel stor vikt vid handlingar där kön görs på ett 
annorlunda sätt, så kallade subversiva och ironiska handlingar. Sätt att 
göra kön på som avviker från förväntningarna. Att fler kvinnor spelar 
fotboll och att detta också synliggörs allt mer kan på så sätt leda till att 
både synen på kvinna och synen på fotbollsspelare förändras.  

 
Anledningen till denna föränderlighet är att performativa handlingar alltid 
är en imitation av en förväntning. Det vill säga något som i praktiken inte 
finns och som därför aldrig kan utföras exakt (Butler, 1999). Varje gång 
manlighet görs sker det utifrån de förväntningar som finns på att vara 
Man. Eftersom det enbart rör sig om en förväntning finns alltid risken  att 
inte kunna utföra det förväntade närvarande. Det finns därför en inbyggd 

                                                      
8 Man kan naturligtvis ifrågasätta detta exempel, eftersom försäljningen av smink 
bland unga män stadigt tycks öka (Isaksson, 2007). Bland annat var det denna 
omvandling som ledde till att det började talas om ”den meterosexuelle mannen” 
(se Herz & Johansson, 2011b). En förskjutning som snarast kan ses som att diskur-
ser trots allt kan förändras. 
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bräcklighet i konstruktionerna av kön (och etnicitet) vilket kan öppna upp 
för förändringar av synen på kön.  

 
Även etnicitet och ras kräver i likhet med kön och andra subjektspositioner 
ett görande och en kontinuerlig rekonstruktion för att bli till och att bibe-
hålla sitt värde (Butler, 2005; Hall, 1999). Etnicitet precis som kön görs i 
samspel med andra identitetsmarkörer. Trots detta är det troligt att olika 
identitetsmarkörer är olika viktiga i olika sammanhang. Ibland är du man 
och ibland är du invandrare eller homosexuell. Vissa av markörerna, som 
exempelvis hudfärg, kan dock tänkas vara svårare än andra, som kanske 
sexualitet, att dölja. Men, trots detta krävs det att skillnad görs och repete-
ras för att hegemoniska positioner ska få sin legitimitet (Hammarén, 
2008). E. Patrick Johnson (2003) skriver till exempel i sin delvis 
självbiografiska bok, Appropriating blackness, om hur han upplever hur 
det är att vara svart, eller om man så vill hur blackness görs: 9 
 

Blackness, too, is slippery – ever beyond the reach of one´s grasp. Once you 
think you have a hold on it, it transforms into something else and travels in 
another direction. Its elusiveness does not prelude one from trying to fix it, 
to pin it down, however – for the pursuit of authenticity is inevitably an 
emotional and moral one (Johnson, 2003:2). 

 

Johnson beskriver målande hur svarthet är ”slipprigt” och så fort du tror 
att du upptäckt vad det är förändras det. Samtidigt pekar han på på hur 
det sker försök att definiera svarthet bland annat i jakten på autencitet. Att 
försöka förstå hur svarthet förväntas göras och de många ”misslyckade” 
försök det kan medföra, gör att kopplingen till hur kön görs inte ligger 
särskilt långt borta. Det handlar kort och gott om performativa praktiker 
oavsett om det gäller kön, etnicitet, kultur eller ras. 
 
Stuart Hall (1997a) lägger stor vikt vid representationer i sin förståelse av 
hur etnicitet och kulturella skillnader görs. Representationer kan enligt min 
mening kopplas nära diskursbegreppet och dess betydelse för hur subjektet 
görs och framställs. Det rör i första hand språket, som är det tydligaste 
verktyget, men också materiella ting som tecken och bilder, som alla 
används för att positionera sig själv och andra. Hall menar att alla objekt, 
människor och händelser tolkas genom mentala representationer som gör 

                                                      
9 Johnson problematiserar i boken sina egna positioner som svart, medelklass, 
homosexuell, man, professor med ursprung i söderns USA.  
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att vi kan förstå och avkoda omvärlden. Dessa representationer av 
”världen” uttrycks, förstås och sprids genom språket och andra 
representationssystem såsom bilder, fysiska objekt et cetera (Hall, 1997a). 
Poängen är att ras, etnicitet, nationer eller kulturer är föreställda 
samhörigheter som kopplar ihop människor med varandra genom att skilja 
dem från andra. Dessa likheter förväntas ofta bestå oavsett exempelvis 
kön, klass och sexualitet eller tid och rum, vilket sällan är fallet i praktiken 
(Loomba, 2005). Snarare påverkar och samvarierar en rad olika 
maktasymmetrier med etnicitet, kultur och ras, vilket ger konsekvenser för 
hur en person positioneras eller positionerar sig själv. Två personers 
erfarenheter kan exempelvis trots samma etniska eller kulturella bakgrund 
skilja sig enormt beroende på kön eller utbildning. Kulturella identiteter är 
även föränderliga över tid och rum, och även om likheter mellan 
människor kan finnas vad gäller exempelvis erfarenheter och 
positioneringar, finns samtidigt en rad skillnader som gör det till bräckliga 
konstruktioner.  

 
Synen på kultur och etnicitet har i västvärlden intressant nog nästan enbart 
handlat om ”de andra”, något som man inom postkoloniala studier brukar 
koppla till ett arv från kolonialismen (Hall, 1997b; Loomba, 2005). Det är 
”de andra” som styrs av kulturella föreställningar eller sin historia, något 
som sällan gäller ”oss” i Väst som istället ofta framställs som kulturlösa 
eller ofärgade. Detta brukar inom postkolonial teoribildning förklaras 
genom att västvärlden behövt de koloniserade för att en västerländsk 
dominerande kultur ska kunna ta form och begripliggöras. De 
koloniserade har därför setts som avvikande och underutvecklade mot 
vilket den osynliga norm, som västvärlden då kan utgöra, allt mäts. I 
förlängningen har detta lett till att kolonialismens idéer om Väst som norm 
och den övriga världen som underutvecklad och avvikande fortfarande 
lever kvar.  
 
Jag utgår ifrån för att kort sammanfatta, att både kön och etnicitet görs 
performativt och diskursivt. Människor positioneras och positionerar sig 
själva inom ramen för dessa diskurser. Genom performativitet där kön och 
etnicitet gång på gång rekonstrueras skapas utrymme för förändring av 
diskurser samtidigt som det kan leda till att föreställningar om kön och 
etnicitet stärks. Jag ser representationer som en del i de performativ som 
görs, genom kläder, uttryck och språk. Representationer förknippas också 
med specifika performativ. Det pågår alltid en diskursiv ”kamp” där olika 
diskurser skapar handlingsutrymme men också begränsar subjektet. Det är 
visserligen rörliga och föränderliga positioner, men de görs samtidigt inom 
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ramen för en historicitet och för olika diskursiva ”maktkamper”, vilket 
också skapar en kontinuitet. Det är genom språket och andra representat-
ioner dessa diskurser tar sig uttryck, synliggörs och ges sitt värde samt 
används av människor för att positionera sig, men också positionerar 
andra. Därför behöver vi enligt Foucault rikta uppmärksamheten mot 
denna process där makten konstrueras, synliggörs och ges sitt värde istället 
för att koncentrera sig på makten per se. För socialt arbete betyder detta 
att kön och etnicitet görs i relation till klienter genom att de positioneras 
inom ramen för olika diskurser. Det betyder också att dessa processer där 
detta tar sig uttryck, genom tal och andra representationer, behöver synlig-
göras. Förutom i relation till performativitet och representationer finns det 
ytterligare en viktig beståndsdel i hur kön, etnicitet och andra subjektspo-
sitioner görs, nämligen skillnadsskapande. Olika positioneringar inom 
kategorier som kön och etnicitet kräver ett aktivt skillnadsskapande för att 
ges något värde, detta kommer jag ta upp i nästa avsnitt. 

Skillnadsskapande och heteronormativitet 
Att vara kvinna eller att vara man, är något som görs gång på gång på 
basis av konstruktionen av diskursiva skillnader. Det vill säga att en man 
är en man för att en man inte är en kvinna. En ”invandrare” är inte svensk, 
en heterosexuell kan inte vara homosexuell, en hårdrockare är inte ett pop-
snöre. Det krävs en motpol för att vara, men det krävs också att skillnad 
hela tiden görs (Ehn & Löfgren, 2001). Gemensamt för teorierna som ovan 
redogjorts för och vad som till viss del får en särställning är skillnadsskap-
ande som praktik. Det krävs alltid att motsats och skillnad görs för att en 
position överhuvudtaget ska ha ett värde. Det finns helt enkelt ingen an-
ledning att ha något som kallas man om inte också kvinna görs till mot-
sats. För det sociala arbetet sker ett skillnadsskapande omgående då perso-
ner träder in i organisationen som klienter, därtill sker ett kontinuerligt 
görande av skillnader genom andra former av kategoriseringar, exempelvis 
missbrukare, flykting eller kvinnofrid (se till exempel: Järvinen & Mik-
Meyer, 2003; Mattsson, 2005). Kön och etnicitet är två av dessa katego-
rier.  
 
Alla subjektspositioner bygger på ett skillnadsskapande men ska med an-
ledning av detta inte ses som ett linjärt samband mellan ”vi” och ”dem”, 
utan att skillnad snarare görs genom ett komplicerat samspel av olika 
maktasymmetrier. Etnicitet knyts på olika sätt samman med andra katego-
rier som exempelvis kön, rum och sexualitet för att skapa och upprätthålla 
skillnad. Exempel på detta är hur sexualitet och etnicitet av tradition alltid 
kopplats samman, bland annat genom att ”de andra” setts som bärare av 
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en problematisk sexualitet såsom föreställningen att svarta män skulle 
våldta vita kvinnor (Hill Collins, 1998b). Här samverkar alltså olika 
maktasymmetrier för att skapa skillnad mellan ”vi och dem”. Samtidigt 
måste detta kontextualiseras, vad som i ett sammanhang krävs för att 
skapa skillnad eller gemenskap fungerar kanske inte i ett annat. Ove Sern-
hede (2002) har exempelvis visat hur platsen kan få en överordnad bety-
delse för gemenskap, där andra maktasymmetrier som etnicitet och kultur 
får stå tillbaka. Skillnadsskapande görs istället i relation till andra platser i 
staden (se också Hammarén, 2008).  

 
Inom postkoloniala studier talas det om skillnadsskapande som en del i att 
särskilja ”vi” från ”de andra”, men också när det gäller kön är 
skillnadsskapande av stor vikt. Speciellt tydligt är det när det talas om den 
så kallade heteronormativa matrisen. Kön och sexualitet är starkt 
sammanbundna och relaterar hela tiden till varandra. Genom att påvisa ett 
heterosexuellt begär bibehålls skillnad mellan kvinnor och män, inte minst 
som tidigare nämnts inom socialt arbete. Olika praktiker används för att 
särskilja män och kvinnor från varandra, heterosexuell attraktion innehar 
här en särställning. 

 
Makt för att hålla kvar män och kvinnor i begäret gentemot varandra har 
historiskt alltid använts för att bibehålla könspositionerna och skillnaderna 
dem emellan (Rosenberg, 2002). Detta innebär att institutioner, 
handlingar, relationer vidmakthåller heterosexualitet som något naturligt 
och att de använder alla möjliga medel för att bibehålla denna. Det kan 
innefatta allt från rena hot till mer implicita metoder. Heteronormativitet 
bygger på den bipolära syn av kön som ovan redogjorts för, män och 
kvinnor ska åtrå varandra (hela tiden), vilket också det kräver ett aktivt 
görande av skillnad. Det innebär att det precis som själva könssordningen 
måste ses som något som kontinuerligt skapas och återskapas, allt för att 
kunna bibehållas (Rosenberg, 2005). Butler (1999) går så långt att 
kategorierna man och kvinna får sin mening genom det heterosexuella 
begäret. Kvinna och man som konstruerade kategorier ges genom den 
heterosexuella matrisen en mening där de beskrivs som de enda möjliga 
och eftersträvansvärda identiteterna. Kategorierna ställs också på så sätt i 
ett konstant motsatsförhållande till varandra; de bör hållas åtskiljda från 
varandra och de förväntas alltid åtrå varandra. (Butler, 1999). Detta styr 
vår syn på vad som är normal sexualitet och inte, samt vad som förväntas 
av en man respektive en kvinna. Eftersom heterosexualitet ses som ett 
naturligt begär mellan biologiska män och kvinnor, ges begär en betydelse 
av könad olikhet. På grund av denna koppling mellan begär och könad 
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olikhet måste också en skillnad mellan manligt och kvinnligt upprätthållas. 
Män ska vara maskulina och kvinnor feminina (Butler, 1999). 
Ambjörnsson (2004) tar som exempel på detta upp en 19-årig asexuell 
man och en kvinnlig promiskuös pensionär och hur detta skulle uppfattas. 
Två positioner som utmanar vår syn på ”normal” sexualitet och hur en 
man respektive kvinna bör vara. Hon menar att det troliga är att dessa 
bägge positioner skulle uppfattas som avvikande eftersom en ung man 
förväntas vara sexuellt aktiv med kvinnor, medan sexualitet bland äldre 
kvinnor fortfarande får ses som tabubelagt (Ambjörnsson, 2004).  

 
Detta exempel sätter också fingret på hur fler kategorier samverkar i att 
positionera/s subjektet, i detta fall ålder. Skillnader mellan personer och 
grupper av människor görs intersektionellt, det vill säga att olika maktre-
lationer samspelar för att uppnå ett skillnads- och likhetsskapande. Can-
dace West och Sarah Fenstermaker (1995), använder just termen ”göra 
skillnad” av denna anledning, för att betona att skillnadsskapande prakti-
ker innehåller flera olika maktasymmetrier som har beröringspunkter med 
varandra på en rad olika sätt. Något som sätter fokus på intersektionalitet, 
vilket jag kommer in på i nästa avsnitt.  

Intersektionalitet 
Min huvudsakliga fokusering i denna studie ligger på kön och etnicitet, 
samtidigt utgörs subjektet av en rad kategoriseringar, som alla samverkar 
och kontextualiseras till olika maktasymmetrier. Detta har inte minst varit 
tydligt i de teorier som hittills redogjorts för. Tydligast kanske detta har 
varit kopplingen mellan kön och sexualitet, samt mellan ras och etnicitet 
där synen på den ena kategorin så att säga influerar synen på den andra. 
Frågan blir då varför jag väljer att fokusera på ett par kategorier framför 
andra? Varför inte ett mer uttalat intersektionellt perspektiv så tillvida att 
flera identitetsmarkörer analyseras samtidigt (jmf. de los Reyes, Molina, & 
Mulinari, 2005)?  

 
Intersektionalitet handlar om interaktionen mellan skillnadsskapande kate-
gorier och det resultat dessa ger i frågor om makt (Davis, 2008). Å ena 
sidan vill jag hävda, att jag delvis har detta perspektiv genom att jag ser 
kön och etnicitet som något som görs i ett specifikt sammanhang i samspel 
med flera identitetsmarkörer såsom exempelvis klass, sexualitet, funktions-
hinder eller ålder. Å andra sidan vill jag också hävda att det, trots att det 
ena inte går att utesluta från det andra, kan finnas ett värde i att fokusera 
analysen på ett fåtal markörer utan att för den skull utesluta kopplingar till 
fler. Kön görs i ett sammanhang förbundet med exempelvis ålder eller 
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klass, men behöver för den skull inte ha förlorat sitt värde som huvudsak-
lig analysgrund. Samma sak gäller naturligtvis etnicitet. Trots att jag väljer 
två kategorier är tanken samtidigt att kopplingar mellan kön, etnicitet och 
andra identitetsfaktorer kan undersökas och analyseras då de dyker upp i 
materialet. Det vill säga att det jag kommer ”leta efter” i materialet troligt-
vis kommer att kunna kopplas till andra kategoriseringar, vilka därvid 
kommer redogöras för. Staunæs (2003) föreslår ett ”vänta och se” arbets-
sätt, där det praktiska görandet av intersektionalitet får visa vilka katego-
rier som samverkar och vilka resultat det får för olika subjektspositioner. 
Med andra ord, om jag tittar efter hur kön görs i observationerna och so-
cialsekreterarna kopplar ihop kön med sexualitet kommer jag i de fall detta 
sker analysera detta. Anledningen är att det finns en svårighet att ”jonglera 
flera kategorier samtidigt” (Staunæs, 2003: 105), lösningen blir att förut-
sättningslöst läsa materialet. Staunæs (2003) öppnar upp för ett arbetssätt 
där hon menar att även om intersektionalitet kräver en teoretisk läsning av 
alla kategorier, krävs det samtidigt, för att vara analytiskt hållbart, att du 
väljer ditt perspektiv. I mitt fall består detta perspektiv av kön och 
etnicitet, vilket innebär att andra kategoriseringar, som exempelvis klass, 
får stå tillbaka i analysen. 
 
Inte heller ett intersektionellt perspektiv har fått stå oemotsagd, paradoxalt 
nog har det kritiserats för att det lett till ett ökat fokus på de olika delarna 
och inte helheten, något som perspektivet är tänkt att motverka samt att 
det, precis som nämnts, skulle bli analytiskt omöjligt att förhålla sig till alla 
identitetsmarkörer samtidigt (Choo & Marx Ferrer, 2010; Lykke, 2003; 
2005; jfr. Staunæs, 2003).10 För att förhoppningsvis kunna behålla en viss 
kontroll över materialet, kommer fokus här därför att ligga i första hand 
på kön och etnicitet men med en öppenhet gentemot kopplingar till andra 
identitetsmarkörer såsom sexualitet, ålder och familjerelationer som kan 
dyka upp och ges mening i materialet.  

Identitet som dynamisk process 
Utgångspunkten är att kön och etnicitet är skillnadsskapande praktiker 
som används för att positionera både sig själv och andra. Genom att kny-
tas samman med diskursiva representationer och upprätthålla skillnad 
förstås kön och etnicitet. Diskurser existerar parallellt och ingår kontinuer-

                                                      
10 Det finns tendenser till att likställa ett intersektionellt perspektiv med i första 
hand kön, klass och etnicitet (se de los Reyes, Molina, & Mulinari, 2005), vilket 
därmed utesluter andra identitetsmarkörer som bland annat ålder, funktionshinder 
och rum. 
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ligt i en maktkamp där vissa diskurser kan uppnå hegemonisk status på 
bekostnad av andra. Socialtjänsten har i likhet med andra myndigheter en 
nyckelroll i vilka diskurser som ges tolkningsföreträde också på samhällelig 
basis (se kapitel 2 ovan). I likhet med Foucault och Butler menar jag att 
denna ”maktkamp” måste förstås genom att undersöka hur kön och etnici-
tet talas om eller på annat sätt framställs, eftersom det är genom detta 
fortlöpande görande som hegemonisk makt ges sin legitimitet.  

 
För mig blir det därför viktigt att titta närmare på hur det talas om kön 
och etnicitet, hur det framställs i skrifter och hur socialsekreterarna förhål-
ler sig till dessa subjektspositioner. Vidare är det intressant att se vilka 
representationer som kopplas samman med kön och etnicitet och vilka 
positioner som görs möjliga eller görs motstånd mot. En central aspekt är 
att både försöka lyfta fram hegemoniska diskurser och eventuellt motstånd 
och ambivalens. Anledningarna är två, dels eftersom dessa utgör förskjut-
ningar av hegemoniska diskurser och dels för att de sätter gränser för he-
gemonierna. På så sätt hjälper de till, delvis på grund av skillnadsskapande 
processer, att definiera och tydliggöra hegemonierna. Att en socialsekrete-
rare exempelvis påpekar att något är icke-maskulint visar samtidigt vad 
som uppfattas vara maskulint. Eller om ett klientärende av någon anled-
ning inte stämmer överens med socialtjänstens kategorier sätter detta grän-
ser för hur socialtjänstens kategorier definieras.  
 
Slutligen intersektionalitet; kön och etnicitet påverkas av varandra och 
andra subjektspositioner och maktasymmetrier, exempelvis familj, sexuali-
tet, klass, ålder, funktionshinder. Min utgångspunkt är i likhet med 
Staunæs (2003) att det är möjligt att bibehålla fokus på enskilda kategorier 
utan att för den skull tappa betydelsen av intersektioner av olika 
maktasymmetrier. Det vill säga att jag kommer titta på kön och etnicitet 
men förhålla mig öppen för möjligheten att analysera andra om dessa dy-
ker upp i materialet. Till exempel om en socialsekreterare gör skillnad på 
kvinnor och kvinnor beroende på sexualitet eller liknande, kommer också 
sexualitet analyseras. I nästa kapitel kommer jag att behandla hur detta 
praktiskt kommer gå till. 
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7. Metod, urval och analys 
 

Allt hängde ihop med komplexiteten hos ett tredimensionellt pussel – ett 
pussel i vilket sanning inte alltid var fakta och fakta inte alltid sanning 
(Murakami, 2007: 638). 

 
Kunskap, sanning och fakta har om inte alltid, så bra länge, diskuterats 
inom vetenskaperna. Två större riktningar skulle kunna formuleras i form 
av å ena sidan kunskap som upptäckt och å andra sidan kunskap som en 
pågående och föränderlig process. Kunskap som upptäckt ger forskaren 
rollen av den som ska avtäcka kunskapen från dess gömma, medan kun-
skap som process istället ser forskaren som en medskapare av den kunskap 
som frambringas (Kvale, 1997). I den senare varianten skulle Haruki Mur-
akamis karaktär i citatet ovan kunna sägas befinna sig där han sitter i sin 
brunn och söker efter svar och där sanningen som kommer fram inte alltid 
behöver betyda samma sak som fakta (Murakami, 2007). Kunskap, san-
ning och fakta blir här istället föränderligt, något som forskaren påverkar 
och är en del av, där tolkningar, egna positioneringar och reflexivitet blir 
avgörande för resultaten. Forskaren är här en aktiv och delaktig part i att 
göra kunskap istället för en åskådare som letar och finner kunskapen. 
Detta ställer vissa krav så till vida att ställningstaganden som görs kring 
metodval, analysredskap, vilka vägar som väljs och vilka andra både aktiva 
och passiva val som görs behöver redogöras för och reflekteras kring. Med 
andra ord behöver den roll som forskaren har för både kunskapen och 
processen begrundas (Mulinari, 1999). Detta innebär inte att man för den 
skull inte kan uttala sig om någonting, det handlar snarare om att kun-
skapen behöver situeras som Donna Haraway (1988) uttrycker det, det vill 
säga att den är positionerad och aldrig objektiv. Detta gör därför att kun-
skapen blir något som du som forskare också måste ta ansvar för under 
forskningsprocessen (Skeggs, 1999). Min syn på kunskap och forskning 
kan förklaras på liknande sätt. Kunskapen och forskningen är aldrig fri-
ställd från det den undersöker, utan utgör en aktiv del i kunskapsprodukt-
ionen, genom bland annat språk, metodval och positioneringar. Jag kom-
mer därför att försöka redogöra för de ställningstaganden som legat till 
grund för studien och hur den genomförts, samt lyfta fram mina egna po-
sitioneringar och försöka problematisera dem. Begreppet reflexivitet får en 
central roll här, det är vanligt att använda sig av begreppet men det utveck-
las sällan, jag kommer därför lyfta fram min syn på detta specifikt nedan. 
Jag kommer naturligtvis även att redogöra för det urval jag har i studien 
och de metodologiska och analytiska tillvägagångssätten som ämnar leda 
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oss fram mot empirin. Jag kommer även att resonera kring etiska övervä-
ganden samt studiens anspråk och begränsningar. 

 
Tanken är att försöka förstå hur rådande diskurser rörande ovan nämnda 
subjektspositioner görs i det dagliga arbetet och hur det reflekteras kring, 
försvaras eller problematiseras, vilket utrymme det får eller inte får hos 
socialsekreterarna, samt hur dessa relateras till klientärenden. Studiens 
empiri utgörs av observationer och semistrukturerade intervjuer vid fem 
avdelningar på ett socialkontor. Dessutom har jag analyserat dokument 
rörande två verktyg som introducerats på socialkontoret i samband med 
implementeringen av så kallade evidensbaserade metoder och system i so-
cialt arbete, BBIC och Ester. 

 
Observationerna ger dem som medverkar i studien utrymme att verka i sitt 
sammanhang, samtidigt som intervjuerna kan bidra till en fördjupning av 
förståelsen för de diskussioner som förs och de beslut som fattas under 
observationerna (Alvesson & Deetz, 2000; Kvale, 1997). De kan också 
anses tillföra nyttiga ämnen till varandra eftersom material som inhämtas 
under observationerna kan användas i intervjuerna. På så sätt berikas in-
tervjuerna av observationerna som i sin tur berikas av möjligheterna till att 
få förklaringar och andra perspektiv på omständigheter som synliggjorts 
(Alvesson & Deetz, 2000; Taylor & Bogdan, 1998). Det kan också ses som 
en form av validering, genom att uppgifter som uppkommer under obser-
vationerna lättare kan kontrolleras i efterhand (Fangen, 2005). Under 
sommaren 2008 genomförde jag en testobservation under ett metodmöte 
på ett annat socialkontor för att få en uppfattning om hur ärenden diskute-
rades, vad som sades och vad som inte sades, samt för att få ett grepp om 
hur en studie skulle kunna läggas upp. Under detta möte som varade i 
cirka tre timmar, användes begrepp såsom exempelvis ”normal uppväxt” 
och ”kulturkompetens”, som bägge kan anses anspela på både kön och 
etnicitet. Begreppen användes men förtydligades aldrig och dess innebörd 
förväntades det av den orsaken finnas konsensus kring i arbetsgruppen. 
Efterföljande intervjuer med medarbetarna skulle ha kunnat söka förtydli-
ganden kring den här typen av begrepp och på så sätt utöka bilden av soci-
alsekreterarnas syn på de skeenden som uppmärksammats under observat-
ionerna. Samtidigt står socialt arbete, som nämnts ovan, inför utmaningen 
att implementera evidensbaserad kunskap vilket bland annat lett till att 
olika verktyg används i arbetet med klienter. Dessa verktyg spelade stor 
roll för socialsekreterarnas sätt att argumentera, tala om klienter och ”so-
ciala problem”, samt generellt i det dagliga arbetet. Därför har jag, dels för 
att förstå vad de talar om och dels för att förstå bakomliggande diskurser, 
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som en fördjupning eller exkurs, genomfört en analys av BBIC och Ester 
som är de två verktyg som dominerade samtalen på socialkontoret där 
studien genomfördes. Denna analys ska inte ses som ett sätt att förklara 
eller förstå BBIC/Ester som upphovsmakarna tänkt sig. Snarare är tanken 
att förstå de diskurser om kön och etnicitet som impliceras i BBIC och 
Ester.  

 
Detta kapitel är upplagt på det sättet att jag först redogör för diskursteorin 
och specifikt den poststrukturalistiska diskursanalysen som legat till grund 
för studiens upplägg och analysen av empiri. Därefter redogör jag för stu-
diens etnografiska ansats innan jag går in på respektive urval och tillväga-
gångssätt. Det sistnämnda redovisas var för sig: först hur socialkontoret 
valdes ut och hur observationsstudien gått till, därefter urvalet av social-
sekreterare till intervjustudien och hur denna gått till, och slutligen urvalet 
av dokument och hur dokumentstudien lagts upp. De två efterföljande 
avsnitten om Dekonstruktion och gränsfigurer och Det konkreta förfaran-
det, handlar om hur själva analysarbetet av texterna gått till, det vill säga 
all text; transkriptioner av observationer och intervjuer, samt dokument. 
Nästa avsnitt handlar om etiska överväganden, om studiens begränsningar 
och om problem och överväganden som uppstått under arbetets gång. Ett 
sätt att hantera dessa överväganden är genom reflexivitet och genom att 
situera kunskapen, vilket tas upp i nästkommande avsnitt. Slutligen disku-
teras studiens anspråk, det vill säga hur studiens kvalitet ska kunna värde-
ras och förstås. 

Diskursteori och analys 
Diskursanalys är långt ifrån ett klart avgränsat fält. Snarare används det 
som influens och analysmetod i en rad olika typer av sammanhang, allt 
från direkta närläsningar av texter till mer teoretiskt influerade studier. 
Detta gör att det är svårt att tala om någon egentlig essens, men det finns 
vissa gemensamma drag oavsett diskursanalytisk inriktning. I detta och 
nästa avsnitt kommer jag att redogöra för hur diskursteori och poststruk-
turalistisk diskursanalys influerat min studie och utgjort en grundval för 
hur studien lagts upp och för hur analysarbetet gått till. 
 
Den första gemensamma nämnaren oavsett diskursanalytisk inriktning rör 
synen på kunskap och relationen mellan språk och ”verklighet”. Oavsett 
vilken diskursanalytisk skola man faller tillbaka på, ställs man någon gång 
inför denna spänning. Anledningen till att frågan någon gång kommer 
komma upp hänger ihop med den andra gemensamma nämnaren; det som 
undersöks. Diskursanalys undersöker inte hur ett visst fenomen ser ut (i 
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”verkligheten”) utan hur, när och varför det kommit till (inom ramen för 
bland annat språk, kategoriseringar, praktiker) (Börjesson, 2003). Det vill 
säga att kunskapen om vem exempelvis en homosexuell är inte är huvud-
fokus för någon som studerar diskurser. Istället handlar det om kategori-
skapandet per se. Vad har gjort homosexualitet som kategori möjlig och 
hur upprätthålls den, samt vilka maktrelationer förutsätter och förutsätts 
av den. Hur vi upplever, hanterar och förhåller oss till vår verklighet anses 
vara historiskt och socialt konstruerat. Vårt språk, våra kategorier och 
tolkningar får konsekvenser för denna verklighet, diskurserna har reella 
konsekvenser för oss människor och det samhälle vi lever i. Dessa utgångs-
punkter gör att ”verkligheten” alltid är impregnerad av vår förståelse av 
den, en förståelse som är socialt konstruerad (Ohlander, 2003). 
 
Dessa gemensamma utgångspunkter till trots finns det ingen enhetlig defi-
nition av diskursbegreppet. Vissa kopplar diskurs starkt till talet eller det 
skrivna ordet och stannar där. Andra menar att diskurser också innefattar 
praktiker. Foucault (1961/1983; 1980; 2003) tillhör de sistnämnda. I ex-
empelvis hans studie av vansinnets historia spelar omsättningen i praktiken 
stor roll för att förstå hur specifika diskurser legitimeras och förändras. 
Diskurs i Foucaults mening handlar om språk i sociala och historiska 
sammanhang. Foucaults betydelse för den diskursanalys som kommit att 
användas inom samhällsvetenskap och humaniora går inte att förneka 
samtidigt som det, delvis då han själv inte presenterar en utpräglad ana-
lysmetod, kommit att tolkas och utvecklas i en rad olika riktningar. Då det 
även finns en uppsjö definitioner av begreppet diskurs är det inte helt en-
kelt att ringa in någon form av enhetlig uppfattning. I första hand tycks 
begreppet användas i bemärkelsen att språket konstituerar verkligheten, att 
vår ”verklighet” får sin betydelse genom språket. Det är först när något 
benämns och knyts till vissa specifika förhållanden om vad det är och vad 
det inte är som det blir något socialt. Det vill säga något med ett värde 
(Börjesson & Palmblad, 2007; Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

 
Att diskurser ses som det sätt vi ordnar verkligheten på genom bland annat 
tal, utesluter inte andra former av uttryck (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). Det innebär även att andra praktiker och inte enbart tal konstitue-
ras och får sitt värde diskursivt, detta kan handla om kroppar, rum och 
identiteter. Vissa diskurser upprepas oftare än andra och får på så sätt en 
normaliserande verkan, de uppnår hegemonisk status. I stora drag innebär 
det att en praktik fastläggs och får en dominerande ställning och att andra 
förståelser i mer eller mindre grad utesluts (Laclau & Mouffe, 1985/2001; 
Mouffe, 2008). Olika normativa uppfattningar av företeelser konkurrerar 
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dock hela tiden med varandra i ett försök att fastlägga ett fenomens bety-
delse. Positionerna ska därför inte ses som helt låsta, även om det kanske 
kan sägas finnas vissa hegemoniska ideal av män och kvinnor, delar de 
samtidigt utrymme med andra alternativa diskurser, så kallade motdiskur-
ser (Nordberg, 2005; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Feministiska 
forskare och politikers försök att föra in en jämställdhetsdiskurs kontra en 
patriarkal manlig hegemoni, skulle kunna ses som ett exempel på detta. 
Genom att begreppsliggöra en motdiskurs utmanas därför den hegemo-
niska diskursen, vilket i sin tur lämnar öppet för en förändringspotential. 
Vi är därmed inte låsta i en diskurs. Vår verklighet och våra identiteter kan 
diskursivt komma att förskjutas allt mer i takt med att vi artikulerar våra 
identiteter i nya sammanhang och genom att skapa nya betydelser. Detta är 
ett led i att vi beskriver oss själva utifrån olika (ibland motstridiga) identi-
tetsmarkörer och positioner (Nordberg, 2005). 
 
De flesta brukar grovt dela in diskursanalysen i tre riktningar, diskurspsy-
kologi, kritisk diskursanalys och Laclau och Mouffes diskursteori (se bl.a. 
Boréus, 2011; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Dessa tre inriktningar 
har alla olika sätt att se på diskurs och hur en analys bör gå till. Diskurs-
psykologin väger i viss mening in psykologiska processer i diskursbegrep-
pet och fokuserar ofta den konkreta, men retoriska sociala interaktionen. 
Den kritiska diskursanalysen brukar också landa i studier av i första hand 
språket, dock ur ett mer lingvistiskt perspektiv. Laclau och Mouffe utgår 
ifrån marxismen och strukturalismen i deras utveckling mot en diskurs-
teori. Strukturen spelar därför en betydande roll i denna version, det hand-
lar om att undersöka hur strukturer förändras och reproduceras diskursivt, 
genom artikulationer. Genom denna sistnämnda version av diskursana-
lysen spelar därför teoretiska läsningar av artikulationer en stor roll. Jag 
kommer i första hand att utgå från denna form av diskursanalys. 
 
Med detta sagt kan konstateras att diskurs kan förstås som en samling 
praktiker som artikuleras (inte enbart i språklig bemärkelse), repeteras och 
normaliseras i ett sätt att ordna och förstå verkligheten. Dessa förståelser 
utestänger andra, men är aldrig helt låsta utan har en inneboende föränd-
ringspotential. Genom att våra handlingar utförs performativt utefter en 
föreställd verklighet som formas diskursivt, lämnas en möjlighet öppen för 
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att misslyckas med detta.11 Något som i förlängningen kan skapa motdis-
kurser och förändra vårt sätt att uppfatta och förhålla oss till olika feno-
men, såsom exempelvis våra kön (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 
Nordberg, 2005; Butler, 1999). 

Poststrukturalistisk diskursanalys 
Jag utgår i denna studie från i första hand Laclau och Mouffes poststruktu-
ralistiska diskursanalys vilken ligger nära, som ovan redogjorts för, Butlers 
och Foucaults förståelse av begreppet diskurs (Laclau & Mouffe, 
1985/2001). Detta innebär att det blir intressant att analysera huruvida 
vissa diskurser ges en överordnad mening. Vissa begrepp och identitets-
markörer ges en ”icke-ifrågasatt” betydelse och kopplas i sin tur samman 
med andra begrepp, en koppling som ofta kan upplevas som något av na-
turen givet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Exempelvis skulle be-
greppet Kvinna, kunna kopplas ihop med Hemmet eller Omvårdnad. Detta 
ger en förståelse för vad en kvinna förväntas vara och hur en kvinna ska 
bete sig. Utöver detta kan naturligtvis Kvinna komma att kopplas ihop 
med något rakt motsatt, som skulle kunna förstås som en motdiskurs, ex-
empelvis Lönearbete. Ett annat exempel på vad som skulle kunna ses som 
en överordnad diskurs, hämtat från ovan nämnda testobservation, är be-
greppet ”kulturkompetens” som fick stå oemotsagt under mötet. Det an-
sågs finnas konsensus kring begreppet och därför ifrågasattes det aldrig 
under metodmötet, trots att begreppet och dess innebörd för människors 
identitetsskapande processer är ifrågasatta (se t.ex. Kamali, 2002). Dessa 
begrepp, menar Laclau och Mouffe, saknar värde i sig själva, det krävs att 
de knyts till något annat för att få betydelse. ”Kulturkompetens” som be-
grepp måste laddas för att ha någon betydelse, precis samma sak gäller 
begrepp som Kvinna, Man, Svensk. För att det ska kunna finnas en nå-
gorlunda stabil förståelse av begrepp fixeras de därför temporärt, även om 
andra förståelser kan existera parallellt. Laclau och Mouffe kallar dessa 
begrepp för nodalpunkter i den meningen att de utgör centrat kring vilket 
diskursen organiseras. Samtidigt kan de begrepp som nämnts här även 
förstås i termer av flytande signifikanter, då de aldrig kan fixeras utan att 
olika värden hela tiden tillskrivs dem diskursivt (Laclau & Mouffe, 

                                                      
11 Jag använder medvetet begreppet misslyckas, utan att för den skull lägga en 
värdering i själva misslyckandet. Anledningen är som tidigare redogjorts för att det 
finns en poäng i att vi alla gång på gång misslyckas med att spela upp våra bilder 
av hur exempelvis män och kvinnor förväntas vara. Något som i sin tur lämnar 
öppet för en förändringspotential av diskurser. Därmed inte sagt att det skulle vara 
ett misslyckande när någon ”väljer bort” att följa rådande hegemoniska diskurser. 
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1985/2001). Det viktiga för min analys är dock inte huruvida dessa tecken 
(eller moment, som Laclau och Mouffe kallar dem) ska förstås som nodal-
punkter eller flytande signifikanter, det viktiga är hur dessa tecken förstås 
och ges betydelse av socialarbetarna. 

 
Analysen riktas därför in på hur vissa, för syftet, viktiga begrepp såsom 
exempelvis man eller kvinna, svensk eller ”invandrare”, knyts till andra 
begreppspar och tillämpningar, samt hur de i olika sammanhang definieras 
och ges betydelse. Intressant är också vad som inte benämns eller vad som 
bortses ifrån och som ges ett reducerat värde. Diskursanalys, likt annan 
kvalitativ analys, är en helhetsanalys och det är därför inte möjligt att gå 
tillväga på ett sätt där insamlingen av material kommer först och analys 
därefter. Detta sker så att säga kontinuerligt. Det är heller inte möjligt att 
som forskare ställa sig utanför diskursen. Man är snarare genom språk och 
handlingar inom det diskursiva, vilket betyder att någon neutralitet inte är 
möjlig att uppnå (Börjesson & Palmblad, 2007). Ett sådant konkret exem-
pel är hur jag riskerar att reproducera en diskurs där kvinnlighet förknip-
pas med hemmet eller omvårdnad genom att nämna det som exempel 
ovan.  

 
Catharina Thörn (2007) nämner något som kallas för kritisk ideologiana-
lys, enligt min tolkning inte att förväxla med kritisk diskursanalys, vilket 
jag också tagit visst intryck av. Hennes fokus ligger på när diskursen blir 
en del av en ideologiproduktion. Här är det viktigt att synliggöra hur defi-
nitioner formuleras, hur stereotyper och motsättningar skapas, vilka lös-
ningar av problem som föreslås och hur argumentationen kan framstå som 
”för allas bästa” (Thörn, 2007:72). Detta hänger enligt Laclau (1990) ihop 
med att vi som människor måste ta stora delar av världen för given, vilket 
leder till att vi samtidigt bortser från att världen är politiskt och ideologiskt 
konstruerad. Laclau kallar detta för ideologi. Vikten av att dekonstruera 
socialtjänstens ideologiproduktion hänger ihop med den normaliserande 
praktik socialtjänsten är (se ovan och exempelvis Svensson, 2007). Som 
tidigare redogjorts för, riskerar alltså hegemoniska diskurser inom verk-
samheten att få genomslag i samhället i stort (Meeuwisse, 2007; Tilly, 
2000). I mitt fall kan detta röra hur exempelvis Män definieras, stereotypi-
seras och hur manliga klienter ska ”hjälpas” i det sociala arbetet. Det vik-
tiga är dock att även motsättningar lyfts fram och att vad som kan framstå 
som ”självklarheter” också det problematiseras.  

 
Jag har nu redogjort för den diskursanalytiska grund denna studie har, i 
första hand hämtas inspirationen från den poststrukturalistiska diskursana-
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lysen. Analysen är en helhetsanalys och genomsyrar på så sätt hela det 
vetenskapliga arbetet, från urval, insamling, analys och skrivprocess. Fors-
karen kan aldrig stå utanför diskurserna utan ses inom denna tradition 
som en medskapare av diskurserna. I nästa avsnitt kommer jag att redo-
göra för det ”andra benet” denna studie står på, nämligen den etnografiska 
ansatsen, innan jag går över på hur denna studie specifikt genomförts. 

Etnografi 
Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter där makt ses som en kontinuer-
lig produktion och som i sig självt något produktivt (Foucault, 1980; But-
ler, 1990) är en etnografisk ansats en bra utgångspunkt. Om makt utifrån 
detta perspektiv ska vara möjligt att förstå, annat än i termer av rena effek-
ter av en praktik, är det viktigt att se, försöka förstå och analysera de 
sammanhang där makt produceras (Fangen, 2005). Maktrelationer är just 
relationella och situationella, varför forskaren behöver söka beskriva och 
förstå denna komplexitet i dess sammanhang. Det är alltså viktigt att själv 
se, höra och delvis delta i sammanhang som kan leda till en förståelse för 
de sätt varpå makt tar sig uttryck, omformuleras och förhandlas (Lalander, 
2011).  

 
Jag var intresserad av att vara på plats där socialsekreterarna förde dis-
kussioner om ärenden och klienter. Det var viktigt för mig att själv se, höra 
och delvis delta i sammanhang som kunde leda till en ökad förståelse för 
resonemang om kön och etnicitet (jfr. Lalander, 2011). Utan dessa tillfällen 
hade jag exempelvis troligen aldrig förstått den betydelse evidens fått för 
socialsekreterarnas dagliga arbete. Etnografi innebär oftast att forskaren i 
någon mån deltar i det dagliga livet under en period för att på så sätt få 
förståelse för fenomen, utan att för den skull låsa sig vid en metod. Snarare 
kombineras oftast ett antal metoder (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Hammersley och Atkinson (2007) formulerar fem punkter över hur etno-
grafen arbetar. Jag kommer att redogöra för dessa punkter och koppla dem 
till min egen studie. 

 

1. Studien ska ske i ”vardagen”, i människors vardagliga liv. Därför 
var det viktigt för mig att utföra studien på möten, men också att 
befinna mig i kafferum och matsalar för att på så sätt närma mig 
de som arbetar som socialsekreterare och skapa mig en förståelse 
för deras ”verklighet” och erfarenheter. 

2. Data samlas in från flera källor, men observationer är oftast den 
dominerande metoden. Förutom observationer har jag genomfört 
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intervjuer och läst dokument, tittat på film och följt webbsidor för 
att kunna bredda förståelsen av och följa ett fenomen. 

3. Datainsamlingen är ”ostrukturerad”, på så sätt att insamlingen 
inte på förhand följer en fixerad plan eller att analysen finns in-
byggd i observationsplaner eller frågeformulär. För mig har det va-
rit viktigt att relativt fritt kunna följa empirin. Det vill säga att nya 
spår kunnat följas upp och andra släppas. Detta har fått effekten 
att exempelvis intervjustudien delvis anpassats efter observations-
studien. Detta ska dock inte tolkas som att allt är ostrukturerat, 
jag har exempelvis både en analytisk och teoretisk förförståelse 
och rör mig med ett teoretiskt språk redan innan datainsamlingen 
inleds. Poängen här är dock att insamlingen inte på förhand ska 
vara förutbestämd utan att nya ”spår” ska kunna plockas upp ut 
med vägen och andra släppas. Tydligast exempel på detta från 
denna studie är att det först ute på socialkontoret gick upp för mig 
den betydelse evidensdiskursen fått för det sociala arbetets praktik.  

4. Oftast används få fall för att istället kunna göra en ”in-depth 
study”. Denna studie genomfördes alltså på ett socialkontor, fem 
avdelningar, intervjuerna begränsades till tio stycken och två verk-
tyg valdes ut för att ingå i en fördjupning eller exkurs. Urvalet och 
de olika metoderna tas upp mer i detalj i nästföljande avsnitt. 

5. Målet är att skapa och visa på utlåtanden, förklaringar och teorier. 
Det handlar om att tolka mening, funktioner och konsekvenser av 
mänskligt handlande eller institutionella praktiker, inte att kvanti-
fiera. Här kommer diskursanalysens bidrag in, som ett verktyg för 
att kunna utföra dessa tolkningar. 

 
Dessa fem punkter sammanfattar väl hur etnografin influerat min studie. 
Det har handlat om att befinna mig i miljön tillsammans med de socialsek-
reterare jag studerat för att därigenom få en förståelse för deras arbete och 
förhållningssätt. Det har även handlat om att låta själva förfaringssättet 
influera det fortsatta forskningsprojektet. Det vill säga att låta observation-
erna ligga till grund för den fortsatta processen, vad som synliggörs blir en 
del i vad som nästa gång observeras eller intervjuas eller undersöks i do-
kument (jmf. Lalander, 2011). 

 
Jag kommer nu att lämna de generella metodologiska och analytiska ansat-
serna som legat till grund för, påverkat och använts i studien för att istället 
redogöra för hur urvalet och arbetet med de olika delarna, observat-
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ion/intervju/dokument, gått till. Avhandlingens första empiriska del hand-
lar om hur kön och etnicitet görs på socialkontoret via observationer och 
intervjuer, som därför redogörs först. Därefter går jag över på avhandling-
ens andra empiriska del som består av en exkurs eller fördjupning som 
inom ramen för en dokumentstudie tittar närmare på två av de verktyg 
som används, BBIC och Ester. 

Om kontoret 
Jag skickade e-post och ringde runt till en rad socialkontor, innan jag via 
en tidigare kollega kom i kontakt med en kommun som så småningom 
kom att bli undersökningskommunen. Min tanke från början var att jag 
skulle undersöka två kommuner och rikta in mig på en eller två avdelning-
ar per kommun. Det visade sig dock ganska snabbt att det var svårt att 
komma intill, var det inte omorganisering, var det personalbrist eller omöj-
ligt att få ett svar. Jag valde därför att gå genom personer jag redan kände 
med förhoppningen att få napp, vilket jag också fick. Jag hade bara ett 
krav, jag ville inte känna någon som arbetade på kommunen eftersom jag 
visste att den typ av frågor jag var intresserad av att undersöka, kön och 
etnicitet, ofta kan upplevas som känsliga. Under tiden för min studie på-
började dock tre personer som jag i någon mån kände sedan tidigare sina 
anställningar vid den aktuella arbetsplatsen, bara en av dem hade dock en 
anställning som direkt påverkade min studie. Samtidigt började denna 
person i ett läge då jag redan kommit in på arbetsplatsen och troligen sågs 
som en relativt ”naturlig” del av arbetet. Jag återkommer till detta i avsnit-
tet om observationsstudien nedan. 

 
Efter att jag fått kontakt med kommunen samt varit där och presenterat 
mitt upplägg för ledningsgruppen fick jag klartecken att påbörja min studie 
på två av avdelningarna, mottagningsgruppen och familjegruppen. Två 
saker fick mig dock på andra tankar, dels det faktum att jag hade svårt att 
få tag på en andra kommun och dels att jag från kommunen själv fick frå-
gan om jag inte också ville följa de övriga tre avdelningarna som sysslade 
med myndighetsutövning;12 unga/vuxna, kvinnofrid och familjerätten. Jag 
valde att ta tillfället i akt och följa samtliga dessa avdelningar. Å ena sidan 

                                                      
12 Myndighetsutövning innebär ”beslut eller andra åtgärder som ytterst är ett ut-
tryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Besluten kan 
gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara 
såväl gynnande som förpliktande för den enskilde” (SOU 2004:23 s.57). Detta 
innebär alltså att alla beslut om exempelvis insatser, ekonomiskt bistånd eller om-
händertagande är myndighetsutövning. 
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kanske det kan hävdas att jag förlorade möjligheten att göra jämförelser 
mellan kommuner, men å andra sidan fick jag en bredare ingång i social-
kontorets olika verksamheter. Eftersom jämförelser aldrig varit en del av 
mitt syfte utan att det snarare handlat om att peka på vissa diskurser i 
socialt arbete, kan denna studie snarare ses som ett nedslag i hur diskurser 
rörande kön och etnicitet får fäste och reproduceras i det sociala arbetets 
praktik. Därför valde jag att följa alla avdelningar som sysslade med myn-
dighetsutövning.  

 
Socialkontoret kan beskrivas som en fallstudie, där själva kontoret inte är 
av primärt intresse utan att studien av det i sin tur kan möjliggöra en vi-
dare förståelse av ett fenomen. Att befinna sig på ett kontor under en 
längre period möjliggör en fördjupad förståelse av mer än socialkontorets 
arbete i sig. Det är detta Stake (1995) kallar för en instrumentell fallstudie. 
I mitt fall rör detta dels diskurser kopplade till kön och etnicitet per se men 
också vad förhållningssättet kan få för konsekvenser och hur det kan för-
stås av socialsekreterarna själva. Jag kommer först ge en kortare presentat-
ion av kommunen innan jag går in på de olika avdelningar som ingår i 
studien samt redogör för metodmötets upplägg. 
 
Kommunen skulle troligen beskrivas i termer av en mellankommun i västra 
Sverige, med cirka 40000 invånare. Det var vid tiden för studien en borger-
ligt styrd kommun, med relativt låg ungdomsarbetslöshet och var högt 
rankad av företagare. Min bild av socialtjänsten, som tycktes delas av 
många i personalen, var att det satsats relativt mycket på fortbildning och 
att det tycks funnits en öppenhet för att ingå i olika forskningsprojekt. Det 
var bland annat ett stort intresse för min forskning. Denna kommun hade i 
jämförelse med många andra en god ekonomi, och denna studie måste 
läsas med utgångspunkt i detta faktum, vilket troligen bidrog till att de 
kommit relativt långt i att implementera ett antal olika verktyg, att perso-
nalen som sagt fortbildades ganska ofta och att de ofta ingick i forsknings-
projekt. De avdelningar som jag under cirka ett år (hösten 2009 till våren 
2010) följde på deras respektive metodmöten, kafferaster, luncher och 
ibland till och med på väg till och från jobbet på tåget, hörde till myndig-
hetsdelen på socialkontoret. Den andra delen bestod av de som verkställde 
beslut fattade av bland annat myndighetsgrupperna. Mitt intresse låg dock 
i huvudsak i att följa de diskussioner som ledde till beslut rörande klienter 
som sökt hjälp och stöd hos eller som anmälts till socialtjänsten. Myndig-
hetsdelen bestod alltså av: mottagningsgruppen, unga/vuxna, familjegrup-
pen, kvinnofrid och familjerätten.  
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Mottagningsgruppen eller utrednings- och mottagningsgruppen var ofta 
dem som klienten träffar först på socialkontoret. De arbetade som namnet 
antyder med utredning, mottagning och jour. Ärendena kunde handla om 
allt från försörjningsstöd till omhändertaganden. På mottagningsgruppen 
arbetade under tiden för studien nio socialsekreterare. Knutna till denna 
grupp fanns även de två socialsekreterare som var utbildade till att hand-
leda BBIC-ärenden. 

 
Unga/Vuxna arbetade med alla ärenden där klienten är ensamstående eller 
ungdom. Ärendena handlade om allt från försörjningsstöd, arbetsmark-
nadsåtgärder och missbruksbehandling. På gruppen unga/vuxna arbetade 
åtta socialsekreterare. 

 
Familjegruppen arbetade som namnet antyder med familjer, insatserna var 
inriktade på barn- och familj, vilket gör att det kunde handla om att stötta 
barn, bevilja funktionell familjeterapi eller liknande insatser. På familje-
gruppen arbetade sex socialsekreterare. Familjegruppen var den enda av 
grupperna där mötena inte spelades in av mig, då en av socialsekreterarna 
kände sig obekväm med detta. 

 
Familjerätten består vid tillfället för mina observationer av tre socialsekre-
terare (under en kortare period av fyra) som arbetade med familjerättsliga 
frågor. De arbetade bland annat med samarbetssamtal, fastställande av 
faderskap, frågor om adoption och liknande frågor.  

 
Den sista arbetsgruppen bestod av två socialsekreterare som uteslutande 
arbetar med Kvinnofrid. Förutom själva kvinnofridsärendena arbetade de 
med att sprida information och även agera stöd till de andra arbetsgrup-
perna om det behövdes avseende kvinnofrid. 

 
Själva metodmötet gick till på så sätt att en av de två cheferna på myndig-
hetsdelen ledde mötet och fördelade nyinkomna ärenden. Ofta inleddes 
mötena med just fördelningen av ärenden innan var och en av socialsekre-
terarna fick lyfta fram ärenden, be om beslut som krävde chefsdelegation13 
eller bara diskutera frågor som uppkommit under veckan. Ibland bjöds 
gäster in som höll presentationer av sina respektive verksamheter eller för 
att diskutera gemensamma spörsmål. Längden på mötena varierade bero-
ende på bland annat arbetsmängd och antalet anställda i respektive grupp. 

                                                      
13 Delegeringsordningen avgör vem som får fatta ett visst beslut, det kan vara 
socionomen själv, närmsta chef, förvaltningschef eller socialnämnden. 
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Det hände också att övningar genomfördes eller att ärenden ”granskades” 
utifrån frågeställningar baserat på BBIC. Samma sak gäller för de speciellt 
utsedda BBIC-ansvariga socialsekreterarna som i vissa grupper inledde 
metodmötet. Viktigt att poängtera är att samma ärende kunde dyka upp i 
flera av grupperna, exempelvis om någon familj fanns representerade hos 
flera grupper som exempelvis kvinnofrid, familjegruppen och familjerätten. 
Samma ärende kunde också diskuteras på flera möten över en längre tids-
period.  

Observationsstudien 
Eftersom jag är intresserad av hur kön och etnicitet förstås och hanteras 
inom professionen – i samtal mellan socialsekreterarna, har observationer-
na utförts inom de forum där klientärenden diskuteras. I första hand rörde 
det sig om metodmöten men också andra former av samtal och samråd där 
enskilda ärenden och ärenden eller andra närliggande frågor av mer över-
gripande karaktär diskuterats. Totalt handlade det om 40 stycken metod-
möten á ca 1-3 timmar/möte, åtta möten per grupp. Jag befann mig på 
socialkontoret i genomsnitt två dagar i veckan under två terminers tid och 
rörde mig som sagt och förde samtal även på fikaraster, i korridorer och i 
lunchrum. Dessa mer informella samtal har dock inte använts i analysen 
annat än agerat bakgrund till det material som kommer från observation-
erna. Observationerna gav mig möjlighet att närma mig informationen, 
som jag var ute efter som förhandsinformation, direkt innan den tolkas och 
berättas vidare som vid intervjuerna. Jag var också intresserad av att se, 
tolka och försöka förstå vad människor säger i ovan nämnda kontexter, 
vilket ytterligare bidrar till att observationer är en lämplig metod (Fangen, 
2005).  
 
Taylor och Bogdan (1998) delar upp observationsstudien i delar, där den 
inledande fasen bör hållas väldigt kort, cirka en timme. Tiden ökas därefter 
successivt om det behövs i takt med att observatörens roll växer in i ar-
betsplatsens dagliga liv. Frågorna som präglar den inledande fasen är på ett 
”lära känna plan”, och bör inte vara av djupare natur, för att forskaren på 
så sätt komma in i gruppen och få tillträde till fältet som ska observeras. 
Därefter handlar det om att komma bakom den yttre fasaden, eller om 
man så vill komma verksamheten in på livet. Detta kan innebära att man 
som observatör lär sig språk, rutiner och symboliska värden (Taylor & 
Bogdan, 1998). I mitt fall var detta vare sig möjligt eller önskvärt. Det 
skulle innebära att jag skulle observera delar av mötena till en början, vil-
ket jag inte ansåg vara särskilt fruktbart. Istället valde jag att ta introdukt-
ionen stegvis på själva arbetsplatsen. Först träffade jag ledningsgruppen 
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och informerade dem, därefter träffade jag alla grupper som sysslade med 
myndighetsutövning. Jag höll en kortare introduktion och delade ut in-
formation om studien skriftligt (se bilaga 1), slutligen fick de möjlighet att 
ställa frågor. Eftersom jag själv tidigare arbetat inom yrket och liksom 
större delen av dem som medverkar i studien, är utbildad socionom, bör 
också tillträdet till fältet ha underlättas av att jag redan kan anses tala ett 
språk från det sociala arbetets fält. Detta blev också tydligt för mig under 
arbetets gång, att flera av socialsekreterarna såg mig som en av dem, med 
kommentarer som: ”Ja, men du vet ju hur det är”. Något det naturligtvis 
även finns nackdelar med, vilka jag återkommer till nedan. 

 
Genom att jag genomförde observationerna i huvudsak vid formella sam-
mankomster tenderar ofta själva observatörsrollen ses som mindre hotfull 
och det var därför möjligt att hålla en viss distans till socialsekreterarna 
under själva mötena. Det gjorde att jag i högre grad kunde koncentrera 
mig på det som sades och gjordes (jfr. Fangen, 2005). Oftast lyckades både 
jag och socialsekreterarna upprätthålla denna distans, till och med under 
allra första mötet. En socialsekreterare kom på sig själv med att jag befann 
mig i rummet under slutet av första mötet och utbrister: ”Det är inte klokt 
vad snabbt man glömmer” (jfr. Ekström, 2000). Men, det var inte alltid 
denna distans gick att upprätthålla. Det började under tiden för studien en 
person på arbetsplatsen som jag kände sedan tidigare, vilket till en början 
ledde till att personen på skämt kunde vända sig till mig med rutinfrågor. 
Jag viftade oftast bort det och det avtog med tiden. Jag bedömde inte heller 
att detta påverkade min studie annat än att jag någon gång uppmärksam-
mades mer än vanligt på några möten. Vad som däremot påverkade mer 
var det faktum att en av grupperna, Unga/vuxna, i huvudsak arbetade med 
arbetsuppgifter jag själv arbetat med tidigare. Det gjorde att jag kände igen 
många frågor och diskussioner. Vid ett tillfälle gick det så långt att jag 
hörde en röst jag kände igen under en diskussion som uppstod sent en ef-
termiddag i slutet av insamlingsperioden. Rösten var min. Utan att tänka 
eller reflektera över det hade jag svarat på en fråga, det gick automatiskt 
på något sätt. Trots detta lyckades jag oftast bibehålla en mer tillbakadra-
gen roll under observationerna och dessa händelser ledde snarare till att jag 
släpptes in än mer i grupperna.  
 
Denna spänning mellan att dels delta i den mån att de som observerats inte 
upplever sig vara alltför bevakade och att dels upprätthålla en distans är en 
viktig beståndsdel inom etnografin (Lalander, 2011). Men det är samtidigt 
en svår gräns att dra. Även om det skulle kunna hävdas att jag när jag 
lägger mig i en diskussion går över en gräns för forskarens roll kan det 
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samtidigt vara en del i etnografens arbete. Genom att interagera öppnades 
snarare dörrar som annars troligen inte öppnats. Lalander (2011) tar som 
exempel upp vikten av att inte röra sig med ett akademiskt språk i mötet 
med socialsekreterare, då risken finns att man ses som inte tillhörande 
”verkligheten”. Genom att jag visade att jag delvis behärskade och också 
förstod denna ”verklighet” öppnades dessa dörrar. Detta ledde till att 
ärenden diskuterades med mig i korridoren efter mötet och igen några 
dagar senare, vilket troligen inte hade hänt om de inte uppfattade mig som 
delaktig. Samtidigt är det viktigt att poängtera att jag aldrig gav råd eller sa 
vad de skulle göra, istället försökte jag utnyttja tillfället till att ställa fler 
frågor och framförallt att bara lyssna. De är experterna på sin situation 
och på sitt arbete, inte jag (jfr. Lalander, 2011). 

 
Det finns även andra fördelar med att genomföra observationer vid for-
mella sammankomster. Den fasad många, åtminstone till en början, ofta 
försöker måla upp för observatörer kan exempelvis vara svår att bibehålla 
under formaliserade möten om det dagliga arbetet ska kunna fortgå. 
Många gånger finns det annars risk att de som medverkar i studien försö-
ker styra in observatören på ”goda exempel” för att på så sätt visa upp en 
bra sida av arbetet. Genom metodmötena behövdes inte heller så kallade 
nyckelinformanter användas, som annars brukar bestå av ett par personer 
som knyts an till först och som i arbetsgruppen går i god för observatören. 
Den formaliserande mötesformen gör att detta inte var nödvändigt för att 
få ut information (Taylor & Bogdan, 1998). Detta krävdes dock på själva 
arbetsplatsen. För att jag överhuvudtaget skulle kunna ta mig mellan de 
olika mötena och arbetsgrupperna ”skuggade” jag mer eller mindre en av 
cheferna (den enda chefen då studien inleddes) (jfr. Czarniawska, 2011). 
Hon hjälpte mig att få tillgång till de olika miljöerna och grupperna, samt 
kunde svara på mer generella frågor och rutinfrågor. På så sätt lotsades jag 
in på arbetsplatsen samtidigt som det gav mig möjlighet att lättare förstå 
arbetsrutiner och principbeslut. Jag försökte dock relativt fort trappa ner 
detta då jag inte ville att arbetsgruppen skulle förknippa mig allt för starkt 
med chefen eller ledningen. 

 
Min upplevelse av observationerna och arbetsplatsen i stort, var att jag 
väldigt fort släpptes in och gavs tillträde. Samtliga grupper utom en gick 
med på att jag spelade in mötena. I den gruppen som valde bort detta, var 
det en socialsekreterare som inte kände sig bekväm och kunde inte prata 
obehindrat om hon spelades in. Jag antecknade istället betydligt mer i 
denna grupp än i de andra. I samtliga grupper ritade jag också upp hur 
personer satt och noterade vem som sade vad för att sedan kunna särskilja 
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röster och få en känsla för rummet. Observationerna skrevs sedan ner or-
dagrant i den mån det var möjligt. Ibland talade flera samtidigt och vissa 
justeringar av text gjordes också för att få texten begriplig eller för att inte 
avslöja någons identitet. Det är sällan särskilt lyckat att anteckna under 
observationer eftersom människor lätt kan känna sig obekväma (Lalander, 
2011), men i den gruppen utan bandspelare bedömde jag trots detta att det 
var värt det. I övrigt noterade jag enbart nyckelord när det behövdes för att 
jag skulle komma ihåg och hur människor satt under mötet. Ofta hade jag 
en relativt undanskymd position och kunde på så sätt komma undan med 
att anteckna utan att jag bedömde det som allt för störande för deltagarna. 
Majoriteten av anteckningarna gjordes istället efter mötena i ett rum jag 
hade tillgång till på socialkontoret. Där antecknade jag tankar, kortare 
citat och analys.  

 
Jag gick igenom materialet jag hade samlat in kontinuerligt, både före och 
efter nästa observationstillfälle. På så sätt väckte materialet nya frågor och 
intresseområden som jag sedan tog med mig tillbaka till de nya observat-
ionerna (Lalander, 2011). Dessa nya och ”gamla” frågor kom förutom i 
relation till observationerna ligga till grund för analys av texter och inter-
vjuerna som genomfördes med ett antal socialsekreterare. Innan jag redo-
gör för hur intervjuerna gick till kommer jag kort redogöra för vilka de 
socialsekreterarna som intervjuades är. 

Om socialsekreterarna 
Av samtliga socialsekreterare valde jag under tiden för observationsstudien 
att rikta in mig på dem som utbildats i något av de mer eller mindre struk-
turerade bedömnings- eller utredningsverktyg som användes. Det gick upp 
för mig att det behövdes mer information om de olika verktyg som använ-
des på arbetsplatsen kopplat till den kunskap som fanns om kön och etnici-
tet, därför tyckte jag det var rimligt att avgränsa intervjuerna till dessa 
socialsekreterare. Anledningen var att jag behövde avgränsa antalet inter-
vjuer och att dessa både kunde bidra med kunskap om kön och etnicitet 
samt de olika verktyg som användes. Jag bad om att få namn på de social-
sekreterare som gått utbildning, totalt slutade det på nio stycken. Först fick 
jag åtta namn men det visade sig under intervjuerna att det fanns ytterli-
gare en som också hon efter förfrågan valde att ställa upp. Jag genomförde 
även en tionde intervju där en av socialsekreterarna som tidigare intervjua-
des visade och intervjuades i hur Ester användes praktiskt, då jag ansåg 
mig sakna kunskap om detta. 
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Socialsekreterarna hade olika uppgifter på socialkontoret och represente-
rade tre av grupperna, alla utom familjerätten och familjegruppen. Fem av 
dem tillhörde mottagningsgruppen, två var från unga/vuxna och därtill 
även båda socialsekreterarna från kvinnofrid. Dessa nio var alltså samtliga 
de socialsekreterare som gått någon utbildning i något av de verktyg som 
användes, bortsett från BBIC som samtliga ska ha utbildats i. Intervju 
nummer tio var med en av socialsekreterarna på mottagningsgruppen. 

 
Det fanns ett flertal verktyg representerade hos dem som intervjuades. Vik-
tigt att komma ihåg är att flera av dem dessutom utbildats i mer än ett 
verktyg. Utbildning i MI (Motiverande Intervjuer) hade tre personer ge-
nomgått. Ester hade två stycken utbildats i. Samma sak gällde för ADAD 
(Adolescent Drug Abuse Diagnosis) i vilket två socialsekreterare utbildats. 
BBIC ska alla ha genomgått utbildning i. Jag valde därför att inte fokusera 
på BBIC i intervjuerna eftersom detta genomsyrade verksamheten till den 
grad att jag redan hade såpass mycket information från samtliga socialsek-
reterares uppfattning om BBIC och utbildning i verktyget. Undantaget var 
dock de två socialsekreterare som hade utsetts till så kallade BBIC-
ansvariga på arbetsplatsen. Eftersom deras roll på arbetsplatsen och kun-
skap om BBIC skiljde sig från de övriga diskuterades vid dessa intervjuer 
därför även BBIC och deras roll på arbetsplatsen. ASI (Addiction Severity 
Index) fanns representerat hos en socialsekreterare och Ester hos två. 
Kvinnofridshandläggarnas situation stack ut något eftersom de under tiden 
för min studie i samverkan med Socialstyrelsen och ett antal andra kom-
muner höll på att utforma eller snarare anpassa ett bedömningsinstrument 
till svenska förhållanden.  

Intervjustudien 
Som ett komplement till observationsstudien genomfördes alltså tio stycken 
intervjuer med nio socialsekreterare som genomgått utbildning i nå-
got/några av de mer eller mindre systematiska bedömnings- och utred-
ningsverktygen. Avsikten var att detta skulle bidra till att både fördjupa 
och komplicera den bild som gavs av observationerna. Intervjuerna använ-
des för att fördjupa kunskap om hur kön och etnicitet hanteras och förstås. 
Dessutom användes intervjuerna för att försöka få en större förståelse för 
de förhållningssätt, strategier och åsikter som låg till grund för de beslut 
och diskussioner som exponerades på bland annat metodmöten. Avsikten 
var också att undersöka vad förhållningssätten, strategierna och åsikterna 
har för mening för socialsekreterarna (Kvale, 1997). Under observationer-
na på metodmötena, men också genom att medverka vid mer vardagliga 
samtal såsom kafferaster och luncher, visade det sig tidigt att kravet på 
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evidens och evidensdiskursen gav efterklang i socialsekreterarnas sätt att 
relatera till klienter, ”sociala problem”, bedömningar, beslut och insatser. 
Jag valde att rikta in intervjuerna i första hand på kön och etnicitet gene-
rellt, men också i relation till de verktyg som användes. Därför intervjuades 
socialsekreterare som utbildats i något/några av de mer eller mindre syste-
matiska bedömnings- och utredningsverktyg som implementerats på ar-
betsplatsen och som arbetade med dessa. Hur kön och etnicitet förstås och 
hanteras utgjorde fortfarande fokus även i intervjuerna, dessa socialsekre-
terare kunde dock bidra med kopplingen till de verktyg de själva hänvisade 
till och använde i relation till de diskussioner som skedde på metodmötena. 
Intervjuerna handlade om kön och etnicitet generellt, om socialsekreterar-
nas arbetsuppgifter, om socialkontorets organisation, om teorier som an-
vändes, samt om de verktyg de utbildats i och en eventuell koppling däre-
mellan till kön och etnicitet. 
 
Intervjuerna var cirka en timma långa och strukturerades delvis efter ett 
antal teman kring kön, etnicitet och evidens. En intervjuguide användes 
följaktligen som stöd (se bilaga 2). Dock användes den inte på så sätt att 
den kom att styra samtalet, utan mer som ett stöd om samtalet skulle köra 
fast eller komma in på sidospår. Tanken bakom detta arbetssätt var att det 
förhoppningsvis skulle ge mer spontana och utförliga svar och berättelser 
från de medverkande (jfr. Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes i ett av 
kontorets besöksrum med undantag av de två kvinnodfridssekreterare som 
intervjuades och den tionde intervjun. Dessa intervjuer skedde på 
respektive kontor. Vid tiden för intevjuerna hade jag lärt känna 
socialsekreterarna ganska väl och stämningen var ofta relativt uppsluppen. 
Exempelvis skojades det om att det gått rykten om att jag ställde teoretiska 
frågor och att alla ville läsa på innan. En av intervjuerna skedde under 
tiden socialsekreteraren hade jour och denna intervju bröts därför två 
gånger på grund av telefonsamtal. Även om det kanske inte var optimala 
förhållanden kunde intervjun så småningom genomföras i sin helhet. 
Övriga intervjuer genomfördes som planerat. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant, för att sedan redovisas i citat. Analysen skedde 
kontinuerligt, från intervjutillfället, till ett antal genomlyssningar, via tran-
skribering till genomläsning och då citat valdes ut.  

 
Jag har nu redogjort för hur socialkontoret är organiserat och hur obser-
vationsstudien gått till, samt vilka socialsekreterarna var som intervjuades 
och hur intervjustudien lagts upp. Nu kommer jag att ta upp den sista de-
len i studien, den fördjupning eller exkurs som genomförts av två av de 
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verktyg som används i klientarbetet. Först redogör jag för urvalet och vad 
som undersökts och därefter för hur själva dokumentstudien gått till. 

Om dokumenten 
Som en fördjupning eller exkurs i relation till avhandlingens syfte har jag 
även tittat närmare på två av verktygen, BBIC och Ester. Anledningen är 
att dessa två tycktes genomsyra verksamheten mer än övriga verktyg. För 
att förstå diskussionerna på metodmötena och för att kunna greppa de 
resonemang som fördes och i förlängningen också de diskurser som de 
knöt an till krävs mer kunskap om dessa två verktyg. Det kan ses som ett 
sätt att situera socialsekreterarnas utsagor inom ramen för den kontext de 
verkar. Naturligtvis hade det varit intressant att titta närmare på alla de 
olika mer eller mindre systematiska bedömnings- och utredningsverktyg 
som användes men det skulle samtidigt räcka till ett helt (eller flera) forsk-
ningsprojekt i sig självt. Jag valde därför att fördjupa mig i och avgränsa 
mig till dessa två som kom att dominera diskussionerna under metodmö-
tena och som det hänvisades till i argumentationer och diskussioner. 
  
Mitt syfte med detta var inte att få veta hur det verkligen ”är”, det vill säga 
hur BBIC och Ester i praktiken fungerar eller om det används som det är 
tänkt utan att istället försöka se hur de framställs i material, hemsidor och 
reklam. Intresset har alltså inte legat hos verktygen per se utan på de dis-
kurser om subjekt, samhälle, kön och etnicitet, samt andra maktasym-
metrier som de hänvisar till och förmedlar. För att ta ett exempel, jag var 
inte intresserad av om utfallet av BBIC innebär något specifikt för katego-
rin kvinnor i praktiken utan om material rörande BBIC, BBIC som verktyg 
och idéer som ligger till grund för BBIC relaterar till föreställningar och 
”kunskaper” om kvinnor.  

 
Urvalet av material gick helt enkelt till så att jag tittade på vad Socialstyrel-
sen, när det gäller BBIC, vill förmedla för material. När det gäller Ester, 
utgick jag från ”Ester-bedömning” på internet och vad det hänvisades till 
där (se Andershed & Andershed, 2011) samt det material socialsekreterar-
na fått tillgång till då de utbildades i Ester. Ester är naturligtvis svårare att 
tillgå så till vida att det inte tillhandahålls av en myndighet utan drivs som 
ett privat företag. Där har hemsidan, material som det hänvisas till och 
själva bedömningsmaterialet analyserats. BBIC baseras på ett engelskt sy-
stem. Jag har dock i första hand utgått från vad Socialstyrelsen själva pub-
licerat och länkade till, vilket innebar alltifrån tryckt material, till hemsidor 
och en gammal instruktionsfilm på videoband. Där det har hänvisats till 
den engelska förlagan har jag dock gått till källan för att kunna se vad 
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”kunskaper”, påståenden eller resonemang baseras på. Ibland kanske det 
kan tyckas konstigt att jag exempelvis tittar på enskilda kommuners 
mindre utvärderingar av BBIC, då den vetenskapliga kvaliteten (om det nu 
går att mäta en sådan) kraftigt skiftar. Jag har dock resonerat på så sätt att 
om Socialstyrelsen hänvisar dit som information om BBIC, är de också en 
del av kunskapsproduktionen rörande BBIC och därför intressanta i det 
här avseendet. De utgör helt enkelt en del av diskursen om BBIC. Jag har 
förutom att ha tittat på material om BBIC och Ester också tittat på BBIC 
och Ester, det vill säga de formulär och texter som utgör själva verktygen. 
Även detta har dock genomförts inte för att få veta hur de fungerar i prak-
tiken utan för att få veta hur de förhåller sig till och använder kön och 
etnicitet. 

 
Detta material har alltså legat till grund för en mindre dokumentstudie, 
som jag nu kommer redogöra för. För en komplett sammanställning av de 
dokument, internetsidor och den instruktionsfilm på videoband som an-
vänts, se bilaga 3. 

Dokumentstudien - exkursen 
Dokumentstudien har genomförts som en fördjupning eller exkurs, syftet 
är att utöka förståelsen för vad socialsekreterarna själva hänvisar till och 
förhåller sig till. De texter som valdes ut lästes igenom ett flertal gånger för 
att skapa en bild av vad texten påstår. Det vill säga vad texten handlar om 
och vad som sägs om kön och etnicitet i den. Denna första frågeställning 
låg sedan till grund för ett antal diskursanalytiska frågeställningar. Jag var 
intresserad av att försöka tydliggöra den förkunskap texten baserades på, 
det vill säga vad som tas för givet i texten. För att förstå manligt, kvinnligt, 
”invandrare” och svensk knyts begreppen dels till andra begrepp men även 
till specifika förkunskaper och föreställningar. Jag var vidare intresserad av 
de kategoriseringar som gjordes och som gjordes viktiga i texten. Kategori-
seras exempelvis svenskhet på något specifikt sätt och vad knyts i så fall till 
dessa kategorier. Inom ramen för dessa diskurser konstrueras specifika 
subjektspositioner, det vill säga möjliga positioner att inta inom ramen för 
exempelvis svenskhet, som också utgjort ett intresseområde. Slutligen har 
jag även varit intresserad av vad texten säger om vad som inte sägs. Vilka 
eller vad ges ingen position, benämns inte eller benämns indirekt (Boréus, 
2011). 
 
Texterna om verktygen har alltså behandlas som en diskursiv produkt, där 
det som skrivs hänvisar till och är en del i reproduktionen av specifika 
diskurser. Kön och etnicitet har varit utgångspunkten för analysen och vad 
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som förknippas med, bortses från eller tas för givet med dessa maktasym-
metrier. Samtidigt har det varit viktigt att förhålla sig till vem som säger 
vad, vems röst som görs hörd och hur makt på så sätt reproduceras. 

 
Jag har nu beskrivit vad som utgjorts studiens urval och de olika metoder 
som använts för att få fram empirin, i nästa avsnitt kommer jag nu att 
beskriva hur analysen gått till. Först och främst sker detta genom dekon-
struktion och användandet av så kallade gränsfigurer, innan jag beskriver 
det konkreta förfarandet, hur arbetet med texterna (transkriptioner och 
dokument) har gått till. Därefter diskuteras studiens begränsningar, över-
vägande och giltighet. 

Dekonstruktion och gränsfigurer 
 

I själva verket har konceptet obestämbarhet utvecklats från en rad före-
komster inom det spektra som kommit att kallas poststrukturalism. Men låt 
oss anta att vi tar ett dekonstruktionistiskt alternativ. Vad dekonstruktion 
gör är att visa att många strukturer, många kategorier som presenterar sig 
som stängda kategorier, i själva verket är genomsyrade av många olika un-
dertryckta alternativ. När du en gång lyfter fram detta i ljuset, visar du sam-
tidigt en mångfald av strategiska utvecklingar vilka blivit möjliga att tänka. 
Så, vad jag skulle säga att dekonstruktion gör är att utvidga det obestäm-
bara området i sociala relationer, vilket kräver en teori av beslutet; hur fatta 
ett beslut i en obestämbar terräng. Och det är detta teorin om hegemoni för-
söker göra […] vi behöver definitivt en mycket mer radikal uppfattning om 
obestämbarhet än vad som var aktuellt under Gramscis tid. Och jag menar 
att dekonstruktion och poststrukturalism trycker på i den riktningen (Inter-
vju med Laclau i Marxist theory, 1999 [min översättning]). 

 
Vad Laclau ger uttryck för i denna intervju är att dekonstruktion och de-
konstruktiva läsningar är nära relaterat en poststrukturalistisk diskursana-
lys. De leder mot samma mål, att synliggöra hegemoni och erbjuda alterna-
tiva läsningar. Dekonstruktion är ett begrepp som är hämtat från Jaques 
Derrida, som menar att kunskapssystem är uppbyggda av hierarkiskt ord-
nade binära system, exempelvis man-kvinna och svensk-invandrare (Der-
rida, 1978; se också Spivak, 1976). Detta innebär dels en ”osynlig” norm i 
bemärkelsen att vara Man eller Svensk inte synliggörs som där makten 
finns utan som istället mäts mot vad de inte är. Dels som ”de Andra” som i 
sin tur är osynliggjorda och marginaliserade som subjekt. Dekonstruktion, 
enligt Derrida, leder till ett synliggörande av att Kvinna är innesluten i 
definitionen Man, i det som mannen inte är. På så sätt görs nya berättelser 



86  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

eller alternativa förståelser, som tydliggör maktförhållanden (Johansson A., 
2005). 

 
Eftersom våra sociala sammanhang byggs upp kring dikotomier som 
nämndes ovan, handlar det först om att tydliggöra dessa dikotomier för att 
sedan möjliggöra andra läsningar av samma text (Lenz Taguchi, 2004). 
Detta sker genom att följa texten tillbaka till det subjekt det vilar på, från 
vems perspektiv det är sagt och vad som implicit sägs i texten; därefter 
genom att föreslå andra alternativa läsningar för att dels tydliggöra 
maktasymmetrier men också för att komma bort från dikotoma förkla-
ringar (Johansson A. , 2005; Wikström, 2007). Dessa alternativa läsningar 
skapar då en förståelse som skiljer sig från den ursprungliga. Dekonstrukt-
ion syftar alltså till att hitta mening bortom det självklara, visa på sprickor, 
komplexitet och skiftningar. Derrida (1978) menar att dekonstruktionen 
aldrig är färdig, utan att varje ny dekonstruktiv läsning öppnar upp för nya 
dekonstruktioner (se också McQuillan, 2000; Spivak, 1976). Varje läsning 
sker utifrån positioner, ingen mer neutral och ”riktig” än någon annan.  

 
Men, är dekonstruktion i förlängningen bara ett annat sätt att ”destroy”, 
det vill säga förstöra? Är dekonstruktion och ”destroy” bara uttryck för 
delar på ett kontinuum? Enligt Sandra A. Wawrytko (2008), är detta ett 
vanligt sätt att se på dekonstruktion men också en vanligen missriktad 
kritik. Istället för att dekonstruktion ska ses som ett sätt att plocka isär och 
förstöra texter, meningar, bilder eller vad som undersöks, är det i själva 
verket en praktik som verkar inom texten som undersöks. Det är inte tex-
ten i sig som förstörs utan enbart anspråket på en entydig, dominerande 
mening (McQuillan, 2000). 

 
Ett sätt att tydliggöra dominerande diskurser och även erbjuda alternativa 
läsningar av dem, kan vara att fokusera på vad Staunæs (2004) kallar för 
”grensefigurer”. Gränsfigurer är personer eller företeelser som genom sitt 
närvarande tvingar fram andra förhållningssätt än vad som anses vanligt 
förekommande och som med sin närvaro sätter gränser för vad som kan 
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anses vara normalt (Staunaes, 2004).14 Staunæs menar att gräns visar att 
det finns två sidor av figuren, och figur är tänkt att poängtera en ansiktslös 
karaktär. Användandet av figur innebär också att en gränsfigur både kan 
bestå av enskilda individer, men också av abstrakta föreställningar eller 
specifika händelser. Exempelvis kan det vara en person i en arbetsgrupp 
som genom sitt sätt att vara, klä sig, genom åsikter eller kanske sexualitet 
avviker såpass från ”det normala” att det leder till att själva personens 
varande sätter gränser för normaliteten. Kollegan blir ett mått på arbets-
platsen för hur man inte bör bete sig för att passera som normal, men syn-
liggör samtidigt genom sin närvaro både hegemoniska diskurser och avvi-
kande diskurser. På så sätt möjliggörs både en analys avseende makt, men 
också av alternativa läsningar (Staunaes, 2004). Detta får som konsekvens 
att också undantag eller brott mot normaliteten blir viktiga att lyfta fram 
och analysera. Även om de lätt skulle kunna avfärdas som just ett undan-
tag är poängen här att de synliggör både själva anomalin men också den 
normalitet mot vilket undantaget måste mätas för att kunna anses vara just 
ett undantag. På så sätt får gränsfigurerna konsekvenser för alla på bägge 
sidor normalitetens gräns. 

Det konkreta förfarandet 
Denna studie utgör i första hand en analys av texter, oavsett om det hand-
lar om transkriberade intervjuer, observationer eller dokument har empirin 
komprimerats till text. Det finns naturligtvis olika sätt att närma sig texter, 
allt ifrån närläsningar (hur säger någon något, är det långa eller korta pau-
ser, etc.) till mer teoretiska läsningar. Mitt sätt att arbeta hör till den sist-
nämnda. Det är teorin som ligger till grund för de läsningar och analytiska 
poänger som görs. I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur det konkreta 
analytiska förfarandet har gått till. Anledningen till att jag väljer att redo-
göra för detta är att det kan öppna upp materialet för kritisk granskning. 

 
Alla observationer och intervjuer bandades, med undantag av familjegrup-
pen där anteckningar istället togs. Däremellan förde jag kontinuerligt an-
teckningar med tankar, citat och analys. Dessa inspelningar och texter 
                                                      
14 Donna Haraways (1991) cyborg utgör kanske den mest tydliga varianten av 
gränsfigur mellan människa och maskin, därmed inte sagt att man behöver gå så 
långt. Staunæs (2004) uppger visserligen också cyborgen som en förebild tillsam-
mans med Butlers Drag, men det är kanske framförallt Söndergaards begrepp 
randperson som ligger till grund för begreppet. Staunæs menar nämligen att rand-
person inte är tillräckligt då gränsfigur inte (behöver) rör(a) sig om en person (i 
bemärkelsen psykologiserad och individualiserad) och då det dessutom inte rör sig 
om en person som befinner sig vid ytterligheten (rand). 
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transkriberades sedan till text. Dessutom bestod empirin av texter relate-
rade till verktygen BBIC och Ester. Som jag redan inledningsvis betonade i 
detta kapitel går diskursanalysens olika delar hand i hand, det vill säga att 
det är svårt att särskilja när analysarbetet inleds respektive avslutas i relat-
ion till insamling, inläsning av teori och konstruktion av text. Trots detta 
kommer jag att försöka redogöra för hur jag tänkt då jag konkret analyse-
rat materialet genom vad som närmast kan beskrivas i termer av dels en 
dekonstruktiv läsning och dels en tematisk analys. Jag har jobbat på det 
sättet att jag ställt ”teoretiska frågor” till materialet, med utgångspunkt i 
att sociala system byggs upp av dikotomier (se föregående avsnitt): 

 

1. När görs skillnad på basis av kön/etnicitet? 
2. När görs det inte skillnad på basis av kön/etnicitet? 
3. Vilka representationer knyts till bl.a. man-

ligt/kvinnligt/invandrare/svenskhet etc.? 
4. Hur relateras maktasymmetrierna till varandra? 
5. När talas det inte i termer av kön/etnicitet? 
6. Hur laddas nodalpunkter (som kvinna, ”invandrare” etc.) och 

vilka begrepp laddas de med? 
7. Sker motstånd, uppstår osäkerhet, finns gränsfigurer? 

 
Efter att jag tematiserat all text efter dessa frågor och skrivit in dem i ett 
dokument har jag gjort en ny läsning där jag först försökt dekonstruera 
texten. Vilka dikotomiseringar görs och hur upprätthålls skillnad? Vad 
baseras dessa dikotomiseringar och skillnadsskapande på, samt från vems 
perspektiv sägs detta? Vilka andra läsningar är möjliga att göra? Med ut-
gångspunkt i denna dekonstruktiva läsning och svaren på de ”teoretiska 
frågorna” har jag skapat nya teman. Det är på basis av dessa nya teman 
empirin presenteras. Det kan handla om att svaren på ovanstående frågor 
visat att det finns en diskurs om ”den goda modern” i texten eller att frå-
gor om etnicitet helst inte tas upp då alla anses behöva behandlas lika. 
Slutligen har jag lyft ur exempel i termer av illustrativa citat ur dessa tema-
tiseringar som sedermera presenteras som studiens empiri. Detta är dock 
inte alltid möjligt, vid vissa tillfällen menar jag att ett specifikt ”case” 
också kan säga något om hur kön och/eller etnicitet hanteras och förstås. 
Ett konkret exempel på detta är den rasifiering15 som sker i kapitlet om 

                                                      
15 Rasifiering är föreställningar om raser, exempelvis kroppsliga skillnader som 
hudfärg och utseende, som grund för skillnadsskapande processer (se Molina & de 
los Reyes, 2005). 
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Vikten av sitt ursprung. För att förtydliga detta för läsaren kommer jag 
löpande att redogöra för huruvida empirin består av flera citat som visar 
på ett mönster, om det handlar om ett ”case” som är tänkt att exemplifiera 
hur kön och etnicitet kan komma till uttryck i arbetet eller om det rör sig 
om avvikelser, motstånd och gränsfigurer. Citaten som presenteras är tran-
skriberade ordagrant, det innebär att jag inte förändrat dem för läsbarhet-
en. Anledningen till detta är att förändringar i texten gör att det kan vara 
svårt för läsaren att bedöma en diskursanalytisk tolkning då en sådan tolk-
ning bland annat bygger på hur människor talar om specifika fenomen. 

 
I de två senaste avsnitten har jag redogjort för hur analysarbetet genom-
förts, i nästa avsnitt kommer fokus att ligga på etiska överväganden, studi-
ens begränsningar och slutligen aspekter jag sett som problem under arbe-
tet. 

Begränsningar, överväganden och utmaningar 
Diskurser rörande kön, etnicitet och subjekt är viktiga att belysa och kri-
tiskt granska och ett sätt att utföra en sådan analys är alltså genom dekon-
struktion av text och praktik. Något som både kan upplevas som krän-
kande och hotfullt av de som utsätts för den. Rollen som forskare innefat-
tar både en fantastisk möjlighet men också ett ansvar som är omöjligt att 
frigöra sig från. Ett ansvar som kräver en hel del överväganden förutom de 
kanske idag mer självskrivna etiska överväganden som satts upp av Veten-
skapsrådet (Codex, 2012) och som även följts i denna studie.16 Det vill 
säga att deltagarna informerats om vad som gäller för deras deltagande, att 
det varit frivilligt att medverka och att de haft möjlighet att avbryta sin 
medverkan (Codex, 2012). Detta har skett både muntligt och skriftligt. 
Först informerades socialsekreterarna tillsammans på ett möte, därefter i 
respektive arbetsgrupp och slutligen inför intervjuerna en och en. Ett in-
formationsblad delades ut (se bilaga 1) som de fick läsa och möjlighet gavs 
att ställa ytterligare frågor. Det kan vara svårt att inför arbetsgruppen be-
rätta att man inte vill vara med, men då fanns möjlighet att ringa eller 
skicka e-post avseende detta. En ytterligare svårighet vore om någon en-
staka inte velat ställa upp på att bli observerad, det hade naturligtvis varit 
svårt att observera en grupp men samtidigt utesluta en enskild ur observat-
ionerna utan att denne kände sig observerad. Troligen hade hela gruppen i 
så fall fått utgå, men som tur var uppstod aldrig detta problem. Namn på 
platser eller personer som kan avslöja socialsekreterarnas identitet har 

                                                      
16 Studien har också etikprövats av Etikprövningsnämnden i Uppsala, dnr. 
2009/173. 
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dolts (se Codex, 2012). Jag har tilldelat var och en ett slumpmässigt finge-
rat namn som använts genomgående.  

 
Men även om dessa etiska överväganden efterlevs återstår en del jobb. 
Genom att använda sig av teoretiska begrepp och metoder gör forskaren 
många gånger kall på en ”sanning” bortom personernas ”egna” språk. 
Forskarens tolkningar riskerar därför att lämna den intervjuade eller ob-
serverade med en känsla av att vara missförstådd, något som kan vara 
extra svårt att undvika vid diskursanalytiska tolkningar. (Mulinari, 1999; 
Widerberg, 2002). Ett sådant exempel är användandet av begreppet ”ras” 
som jag använde mig av vid några intervjuer. En socialsekreterare blev 
först tyst en stund innan hon sade: ”så får man inte säga”. Poängen med 
detta exempel är att ras som teoretiskt begrepp inte används av denna so-
cialsekreterare som snarare drar andra slutsatser av begreppet än vad som 
ämnas inom exempelvis postkolonial teoribildning. Men, bortsett från 
detta exempel försökte jag snarare använda mig av ett språk där vi kunde 
mötas eller åtminstone vara tydlig med att förklara begrepp som jag ibland 
mer eller mindre medvetet slängde ur mig. Efter händelsen med rasbegrep-
pet var jag noga med att förklara vad begreppet syftade på och att det an-
vändes teoretiskt för att förklara ett fenomen och tydliggöra bland annat 
rasifiering och rasistiska strukturer. 
 
En stor vikt i diskursanalytiska tolkningar läggs vid att finna motsägelser 
och i att dekonstruera individernas utsagor, vilket kan upplevas kränkande 
och ligga långt från personens egen syn (Widerberg, 2002). Även om det 
kan tyckas hemskt elakt är det kanske trots detta ofrånkomligt att inte, 
som den undersökare och tolkare du som forskare trots allt är och måste få 
vara, tolka in betydelser i de medverkandes språk, rörelser, handlingar eller 
vad som undersöks (jfr. Skeggs, 1999). Skeggs skriver: ”Då jag ger en 
framställning av kvinnornas erfarenheter, reducerar jag dem till skrivna 
påståenden” (Skeggs, 1999:51). Det vill säga att bara det faktum att redu-
cera, i mitt fall, personalens utsagor och samtal till skriven text innebär en 
förvanskning i någon mån. Det är viktigt som forskare att vara medveten 
om den maktobalans som mötet med den forskningen inbegriper och den-
nes utsaga innebär. Forskaren har alltid möjlighet att lägga till något i ef-
terhand, en möjlighet som den observerade/intervjuade oftast saknar. Fors-
karen kan tolka och använda sig av ett teoretiskt språk, vanligen enbart för 
människor inom forskarförsamlingen. Samtidigt måste det som sagt finnas 
möjlighet att tolka, värdera och försöka förstå berättelserna, det ligger i 
forskningens roll. Flera är de som de senaste åren därför förespråkat en 
reflexivitet hos forskaren, där det uppmanas att förhålla sig kritisk till sitt 
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eget material, att försöka se materialet från flera olika synvinklar och att 
reflektera över forskarrollen under processen (Naples, 2007). Eftersom 
reflexiviteten får en såpass stor och viktig roll inom forskningen kommer 
jag återkomma till detta i ett separat avsnitt nedan. Genom att förutom ett 
reflexivt förhållningssätt även så öppet som möjligt beskriva forsknings-
processen och eftersträva en transparens, kan vissa av dessa dilemman 
kanske inte lösas men förhoppningsvis öppnas upp för viss kritisk gransk-
ning, både av mig själv som forskare och av läsaren (jfr. Gunnarsson, 
2012; Skeggs, 1999).  

 
Men forskning är, trots transparens och reflexivitet hos forskaren, en våld-
sam teknik som Diana Mulinari uttrycker det (1999). Mulinari tar därför 
upp tre feministiska forskningsfrågor som bör vara en del av feministisk 
forskning. Det ena, som jag redan berört ovan, är forskarens makt. Detta 
bör enligt Mulinari motverkas av att som forskare skriva in sig själv i be-
rättelsen och genom att kritiskt granska sina egna positioneringar (Muli-
nari, 1999). I mitt fall skulle dessa positioneringar kunna vara att jag som 
socionom undersöker andra socionomer och att jag därför förväntas ha 
vissa gemensamma kunskaper och värderingar med dem jag undersöker, 
vilket kan få följder att jag inte ifrågasätter sådant som för mig ses som 
självklart eller att socialsekreterarna undanhåller information för mig som 
de tror att jag ändå redan känner till (jfr. Hammarén, 2008; Taylor & 
Bogdan, 1998). Detta är troligen det som varit allra svårast att förhålla sig 
till under tiden för min studies genomförande. Även om det skapat möjlig-
heter för mig i form av tillträde och ett gemensamt språk, samt då det varit 
något jag kunnat använda mig av för att bryta isen eller för att lättare 
kunna ställa vissa frågor, är det inte odelat positivt. Jag kan samtidigt ris-
kera att förlora vissa aspekter av fenomen som jag tror att jag kan eller vet 
och därför inte undersöker ytterligare. Men fördelarna har övervägt nack-
delarna, jag tror det hade varit betydligt svårare för mig att få tillträde av 
socialsekreterarna om de inte sett mig som ”en av dem”. Samtidigt hade 
mycket hänt och förändrats inom socialtjänstens arbete sen jag själv slu-
tade arbeta inom fältet vilket gjorde att min nyfikenhet både var uppriktig 
och konstant. Det har helt klart varit en balansgång mellan att kunna ”ut-
nyttja” min bakgrund och att samtidigt inte, som Månsson (2003:177) 
uttrycker det, ”’falla tillbaka’ i socialarbetarrollen”. 
 
Vid ett tillfälle dras dock detta till sin spets. Detta är vid det tillfälle jag 
tidigare nämnt, då jag utan att reflektera över det har lagt mig i en diskuss-
ion om ett ärende. En händelse jag har återkommit till många gånger däref-
ter. Vad var det som gjorde att jag just i det läget oreflekterat valde att 
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lägga mig i en diskussion? Har det någon betydelse att jag gjorde det? 
Första frågan kan besvaras med att gruppen unga/vuxna hanterade ären-
den som låg väldigt nära det jag själv arbetat med under min tid som soci-
alsekreterare. När jag hörde att en av socialsekreterarna, enligt min me-
ning, begick ett misstag gjorde jag helt enkelt som jag brukade göra. Jag 
opponerade mig. Det stora problemet med detta som jag ser det är att det 
skedde oreflekterat, jag hann inte reagera på vad jag själv gjorde förrän det 
var gjort. Men, även om det skulle kunna hävdas att jag när jag lägger mig 
i en diskussion går över en gräns för forskarens roll kan det samtidigt vara 
en del i etnografens arbete. Genom att interagera öppnades snarare dörrar 
som annars troligen inte öppnats (Lalander, 2011). Efter att detta skedde 
förändrades delvis interaktionen med några av socialsekreterarna. Det blev 
tydligt för mig att några insåg att jag hade kunskap om själva ärendehante-
ringen, vilket ledde till att de också kände att de kunde inkludera mig även 
i den typen av samtal. På så sätt öppnade mitt snedsteg också dörrar som 
troligen inte hade funnits där för mig annars. Genom att tala ”deras språk” 
öppnades det dörrar samtidigt som det innebar att min närvaro blev mer 
tydlig. Att min närvaro accentueras kan dock både ses som positivt och 
negativt, vilket jag ska gå över till nu. 

 
Ett annat exempel kan vara när jag positioneras som forskare och hur det 
påverkar den situation jag befinner mig i. Under en observation påtalade 
en socialsekreterare just detta, han menade skämtsamt att systemet (han 
hänvisade till systemteori) aldrig blir detsamma när någon ny träder in i 
gruppen. Bara genom min närvaro påverkar jag naturligtvis de situationer 
jag gör forskning på, vilket samtidigt är en omöjlighet att ”bygga bort”. I 
anslutning till detta kan kopplas forskarens egna känslor som också de 
behöver granskas och analyseras för att minimera övergrepp eller andra 
misstag (Naples, 2007; jfr. Mulinari, 1999). Forskaren kan också skriva in 
sig själv genom hur denne skriver, Alvesson och Deetz (2000) menar att 
forskarens skriftspråk bör vara personligt för att underlätta kritik och 
granskning. På så sätt skulle alltså forskarens positioneringar lättare kunna 
synliggöras (Ehn & Löfgren, 2001). Språket som jag som forskare använ-
der mig av både i mötet med de som deltar i studien och därefter i redogö-
relsen av resultaten riskerar annars att utestänga kritisk granskning från 
dem som kanske inte till fullo behärskar detta språkbruk. Det hänger också 
samman med de giltighetskrav som kan ställas på studien, vilket jag kom-
mer återkomma till nedan. Det är svårt att ställa sig vid sidan av en tradit-
ion som man själv är en del av, men jag har under arbetets gång haft som 
målsättning att skriva begripligt och att undvika ”akademiska fällor” i 
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onödan som att slänga sig med onödigt komplicerade begrepp om detta 
inte behövs. 

 
De andra två frågorna Mulinari (1999) tar upp är att inte återskapa ojäm-
likhet i min forskning och att inte legitimera förtryckande diskurser, samt 
möjligheten att fånga intersektionaliteten i materialet (Mulinari, 1999; de 
los Reyes, Molina, & Mulinari, 2005). När det gäller att inte återskapa 
ojämlikhet och förtryckande diskurser, menar jag att dekonstruktionen av 
diskursiva, dominerande praktiker åtminstone närmar sig denna målsätt-
ning. Genom en uppluckring av diskurser som ger legitimitet åt exempelvis 
patriarkala praktiker, medverkas alltså till ett ”blottläggande” av hur 
strukturer bevarar sin legitimitet. Något som i förlängningen kan komma 
att leda till en förändring (Johansson A. , 2005). Intersektionalitet innebär, 
som tidigare redan nämnts, att när exempelvis kön undersöks också pro-
blematisera detta i sammanhang med andra positionella maktasymmetrier 
som klass, ålder, rum, funktionshinder, sexualitet, etnicitet eller ras, samt 
ytterligare faktorer som kan tänkas bidra till hur kön görs. Detta kan even-
tuellt ses som en av studiens begränsningar, eftersom jag fokuserar på kön 
och etnicitet. Även om kopplingar till andra faktorer kommer lyftas fram 
om det framkommer i materialet, riskerar det att resultera i att två posit-
ionella maktasymmetrier ges företräde framför andra. Trots att min hu-
vudsakliga analys ligger på kön och etnicitet i förhållande till olika sub-
jektspositioner, utesluter det samtidigt inte att materialet inte kan analyse-
ras utifrån andra markörer (jfr. Nordberg, 2005; se också kapitlet om ka-
tegorier och intersektionalitet ovan). Det är dock viktigt att poängtera att 
studien handlar om kön och etnicitet. 

 
Men det är inte bara forskarrollen i sig som kan kräva etiska övervägan-
den, detta kan också gälla sådant som kommer fram under observationer 
och intervjuer. Det kan handla om förtryckande diskurser eller till och med 
brottslig verksamhet. Taylor och Bogdan (1998) menar därför att linjen för 
vad man accepterar bör dras innan forskaren dras in allt för mycket i verk-
samheten som observeras. Jag upplevde personligen att detta var svårt att 
göra, eftersom det var svårt att innan veta vad som skulle kunna dyka upp, 
samt att det i denna typ av studier också måste få låtas finnas en oförut-
sägbarhet i materialet (Johansson, A. 2005). Samtidigt är forskaren som 
sagt ingen person som kan stå utanför sig själv och rationellt blicka ut över 
fältet som observeras, utan är en mer eller mindre aktiv part i interaktion-
en. Detta innebär att det måste få finnas en möjlighet att reagera på saker 
som sägs och görs utan att för den skull riskera forskningsresultat. Jag 
upplevde dock aldrig detta vara ett problem under själva observationerna, 
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där uppstod aldrig den typ av situationer som krävde den här typen av 
överväganden (tyckte jag då). Och även om jag ibland reflekterade över om 
jag hade gjort samma bedömning som socialsekreterarna gjorde, var det 
aldrig någon situation som jag reagerade över till den grad att klienterna 
inte fick en rättvis bedömning. Snarare reagerade jag ofta över den respekt, 
om än också med humor, som socialsekreterarna visade då de talade om 
klienter. 

 
Delvis förändrades dock denna bild under analysen och bearbetningen av 
de utsagor jag hade samlat in. Under analysarbetet ställdes jag därför inför 
just det dilemma jag något naivt trodde jag hade undkommit under själva 
det empiriska arbetet. Anledningarna var två, för det första menar jag att 
maktperspektivet kräver ett synliggörande av praktiker som kan vara rent 
kränkande eller diskriminerande. Men, för det andra innebär det att social-
sekreterarna själva hamnar i en prekär situation. Risken är att de som per-
soner både känner sig direkt utpekade, men också att de kan riskera att 
utsättas för sanktioner eller kritik. Detta är särskilt tydligt i det empiriska 
exempel som tas upp i kapitel 9 om ras. Den etiska aspekten handlar där, 
enligt min mening, i spänningen mellan maktkritik (att som myndighets-
person använda begreppet ”negroid”) och risken att ”hänga ut” en enskild 
socialsekreterare. Det finns alltid en risk för att ”hänga ut” socialsekrete-
rarna, troligen hänger detta delvis ihop med att göra teoretiska läsningar 
av deras uttalanden (se ovan om dekonstruktion). Detta har gjort att jag 
tvingats reflektera mer över de läsningar jag gör. 

 
Så långt så ”enkelt”, det finns praktiker som kritiskt bör granskas, exem-
pelvis användandet av begreppet ”negroid”. Men vad som ställer till det 
för mig och även explicit framkommer i det aktuella samtalet är den inver-
kan andra aktörer har på socialsekreterarens bedömningar. Socialsekrete-
rarens bedömning och uttalanden behöver för att förstås situeras. Beto-
ningen av barnets ursprung i kapitel 9 relateras gång på gång till en rad 
andra aktörer, i detta fall exempelvis barnkonventionen men även till 
Länsstyrelsen. Socialsekreteraren kan uppfatta sin situation som relativt 
låst, eftersom Länsstyrelsen och barnkonventionen menar, alternativt upp-
fattas mena, att socialsekreterarens agerande är det bästa för barnet. Det 
uppstår här en situation där jag å ena sidan behöver lyfta och problemati-
sera maktfrågor på bas av etnicitet och ras, men där jag samtidigt inte vill 
utsätta en enskild socialsekreterare för att ”hängas ut”. En inte helt enkel 
avvägning, där jag valt att dels beskriva samtalet och kritiskt granska, och 
dels försöka beskriva den kontext, situera, vari samtalet måste förstås för 
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att på så sätt minimera risken för att skuld läggs på den enskilde socialsek-
reteraren. 

 
Under arbetets gång har dessutom två metodologiska och analytiska ”pro-
blem” med studien gått upp för mig. Det handlar för det första om etno-
grafin och för det andra om etnicitet i relation till kön. För etnografen är 
det vardagliga, levda livet ofta en viktig aspekt i den empiri som utgör 
grunden för analysen. I mitt fall har jag inte riktigt lyckats fånga denna del 
av observationerna. Jag har varit med i vardagssituationer som fikaraster, 
korridorsnack och på luncher, men detta speglas dåligt i texten. Vad detta 
kan bero på kan naturligtvis diskuteras, men troligen handlar det om att 
jag då inte var tillräckligt uppmärksam under dessa tillfällen på grund av 
ovana och att de mer formella sammankomsterna varit lättare att fånga i 
text. Samtidigt som detta möjligen kan ses som en brist i etnografin, är det 
i första hand på metodmötena som klienterna talades om i relation till de 
ärenden som var aktuella. Det var alltså vid dessa tillfällen som frågor om 
kön och etnicitet i relation till socialtjänstens ärenden (diskussion-
er/bedömningar/beslut) i första hand kom upp till ytan. 

 
Det andra handlar om etnicitet i relation till kön. Jag har genomgående 
under detta arbete upplevt att kön varit lättare att fånga. Först tolkade jag 
detta som att socialsekreterarna tydligare gjorde kön, att det oftare kom 
upp i diskussioner och att det oftare problematiseras (vilket delvis tycks 
stämma). En annan tolkning var att jag som forskare tidigare jobbat mer 
med frågor rörande hur kön görs än hur etnicitet görs. Nu är jag dock inte 
lika säker. Det kan naturligtvis vara så, men det kan också handla om att 
(även) jag tolkar etnicitet i termer av att tillhöra ”de andra”. Jag menar 
alltså att det faktum att jag haft svårare att se och synliggöra hur etnicitet 
görs kan ha att göra med att jag utan att tänka på det också blandar sam-
man etnicitet med ”icke-svenskar”. Ett sådant konkret exempel handlar 
om att även om socialsekreterarna menar att det inte finns så många ”in-
vandrare” i kommunen som svar på hur etnicitet hanteras, betyder inte det 
att etnicitet för den skull inte görs, exempelvis i relation till svenskhet. 
Denna aspekt har jag inte lyckats fånga fullt ut, kanske för att jag tenderar 
att göra samma sak som socialsekreterarna. Kanske handlar det också om 
min egen position som vit, svensk, man, jag som tillhörande normen, får 
svårt att fullt ut se etnicitet annat än i termer av ”de andra” och inte i ter-
mer av min egen position? Detta innebära att jag inte lyckas fånga flera 
aspekter av konstruktionen av etnicitet, samtidigt utgör de exempel som 
tas upp just exempel på hur etnicitet kan hanteras och förstås på social-
tjänsten. Trots att konstruktionen av etnicitet kanske inte kunnat fångas 
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till fullo (om nu detta någonsin är möjligt), menar jag att empirin exempli-
fierar konstruktioner av etnicitet. 

 
Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp reflexivitet både som i detta avsnitt 
i anslutning till etiska frågor och specifika situationer som kunde eller som 
har uppstått. Reflexivitet blir här ett arbetssätt där jag har försökt vända 
och vrida på mina reaktioner, vad jag har sett eller vad socialsekreterarna 
gett utrymme för. Men reflexivitet har också dykt upp som ett vetenskap-
ligt verktyg, där mina egna bedömningar ifrågasatts och kritiskt granskats 
för att stärka studiens resultat, vilket exempelvis skett i detta avsnitt. Re-
flexivitet är dock lätt att benämna men svårare att leva efter, i nästa avsnitt 
kommer därför detta att avhandlas specifikt. 

Reflexivitet och situering i praktiken 
Reflexivitetsanspråk och användandet av begreppet inom forskningen kan 
med gott samvete sägas ha ökat konstant. Ett problem är dock att det säll-
an definieras och att det dessutom kan ha olika innebörder. Grovt sett kan 
det användas i två avseenden. För det första, då ett förhållningssätt av 
individer i det ”moderna” samhället avses. Reflexiviteten står här för att 
individen själv kontinuerligt måste söka kunskap och stå till svars för sina 
val (Giddens, 1997). Det andra avseendet, som är det som kommer att 
avhandlas här, hänger ihop med själva forskningsprocessen. Forskaren är 
en del av sitt material vilket leder till högre krav på större självmedvetenhet 
om hur man påverkar processen. Fokus har därför till viss del riktats mot 
forskaren själv och dennes förhållningssätt och slutsatser (Alvesson, 2003). 
Det har också sin grund i att du som forskare, istället för att eftersträva 
distans och objektivitet, ska kunna situera kunskapen och på så sätt skapa 
större förståelse för materialet (Finlay & Gough, 2005; Haraway 1988; 
Skeggs, 1999).   

 
Reflexivitet, eller reflekterande praktiker som Nancy Naples (2007) hellre 
vill kalla det för, medför en möjlighet att förhålla sig kritisk till det egna 
materialet, något som i sin tur förhoppningsvis kan leda till färre övergrepp 
mot dem som medverkar i studien. För det är till viss del övergrepp, som 
föregående avsnitt redogjort för, eftersom jag utan socialsekreterarnas 
medverkan (oftast!) tolkar in outsagda betydelser i deras utsagor 
(Mulinari, 1999). Reflexivitet har dock kommit att betyda vitt skilda saker 
även då begreppet avser delar av forskningsprocessen, allt ifrån självkän-
nedom till kritisk granskning av texter och egna utsagor (Finlay, 2005; 
Finlay & Gough, 2005). För diskursanalys har Claire Bellinger (2005) 
därför satt upp vissa förhållningssätt för att underlätta ett reflexivt arbete. 
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Det rör sig om att ställa så kallade ”svåra frågor”, att stanna upp och ifrå-
gasätta vad man gör, varför man gör en tolkning framför en annan och vad 
som gör att man tycker något är jobbigt eller för den delen lätt. Den andra 
delen innefattar att även föra anteckningar om sina egna reaktioner och 
tolkningar av situationer under insamlingen av data och analysen. Slutligen 
menar hon att det är viktigt att låta flera olika grupper läsa och kommen-
tera materialet (Bellinger, 2005). Jag har arbetat med materialet flera 
gånger om, lyssnat och lyssnat om, skrivit och skrivit om för att gång på 
gång ställas inför situationen att behöva ifrågasätta mina tolkningar och 
val. När grundtexten sedan var klar valde jag att skriva igenom den ett 
flertal gånger för att återigen ifrågasätta och granska mina utsagor och 
tolkningar. Jag har under observationer och intervjuer antecknat kontinu-
erligt i en anteckningsbok, både citat, frågor, egna reaktioner, tolkningar 
och reflektioner. Vid tillfällen då något i materialet fått mig att reagera 
eller tolka på ett sätt som enbart går att återföra till mig själv har detta 
tydligt skrivits ut i texten. Exempelvis att jag får en känsla av något i relat-
ion till det som skett. Detta sätt att arbeta finns det säkert åsikter om, men 
min position är att det handlar om att ta ansvar för egna känslor och åsik-
ter som väcks under forskningsprocessen. Genom att tydliggöra dessa till-
låts läsaren också bedöma hur de eventuellt påverkar resultaten och ana-
lysen. Den avslutande punkten ingår mer eller mindre med automatik i den 
akademiska processen där flera grupper av olika karaktär läst, kritiserat 
och kommenterat textutdrag under hela skrivprocessen. 

 

They may lack clear-cut answers to epistemological problems and they may 
invite a kind of everyday realism in through the backdoor, but they have 
one advantage: they can do so openly and thus be held accountable (Gun-
narsson, 2012:49). 

. 

All forskning står inför epistemologiska och ontologiska problem, ett re-
flexivt förhållningssätt eller att situera forskningen, som Andreas Gunnars-
son skriver om i citatet, innehar inte lösningen på dessa problem. I själva 
verket finns det till och med risker med att skriva om reflexivitetsanspråk, 
bland annat eftersom det inte finns något enkelt recept för att uppnå re-
flexivitet. Som Marie Nordberg (2005) påpekar i sin avhandling tenderar 
de att friskriva forskaren från visst ansvar eftersom det kan ge sken av en 
rationalitet som i sin tur ska ”förbättra objektivismen” (Nordberg, 2005, 
s46). Lorraine Code menar att den fullkomlighet som lätt kan komma att 
eftersträvas, i form av total medvetenhet och förändringsbenägenhet, 
präglas av ett individualistiskt, liberalt samhälle och att detta utgör en 
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omöjlighet för forskaren (Skeggs, 1999). Men, vad Gunnarsson pekar på är 
att strävan efter att situera kunskapen, och enligt mitt sätt att se det även 
eftersträva reflexivitet, inte handlar om att finna en lösning på de epistemo-
logiska (och ontologiska) problem som existerar inom all forskning. Det 
handlar om att öppna upp för kritik och granskning. Genom att visa på 
positioner, kontext, men även känslor och resonemang under forsknings-
processen, kan jag som forskare också hållas ansvarig för de val, slutsatser 
och bedömningar jag gör under processen. 

 
Reflexiviteten blir här inte ett rationellt verktyg för att uppnå en objektivi-
tet över materialet eller för att lösa ontologiska eller epistemologiska pro-
blem, utan ett förhållningssätt som eftersträvas för att själv kritiskt granska 
det egna skrivna ordet, förhållningssättet och de egna känslorna (Naples, 
2007). Om det reflexiva förhållningssättet dessutom, som Eddy Nehls 
(2003) skriver i sin avhandling, kan ses som en inbjudan till kritisk gransk-
ning av andra, genom att det indirekt innebär att andra slutsatser och tolk-
ningar än mina är möjliga, så är även detta enligt min mening bara något 
positivt och eftersträvansvärt.  
 
Jag ser det som att resultatet som presenteras är mina kontextuella (situat-
ionella) läsningar påverkade av mina förkunskaper och den teoretiska in-
gång jag har. Eftersom också jag som forskare och de teorier jag använder 
mig av, samt den situation jag befinner mig är situationellt positionerad, 
påverkar detta också mina svar eller den kunskap som föds ur materialet 
(Mulinari, 1999). Därmed inte sagt att dessa svar för den skull helt saknar 
betydelse, snarare tvärtom. Genom de förkunskaper om teorier och tidi-
gare forskning som forskaren tillskansat sig och den granskning som 
materialet får, kan utsagor sättas in i nya sammanhang. Det är också här 
etnografins generaliseringsanspråk återfinns. Fallstudier kan helt enkelt 
generaliseras till andra kontexter, inte trots, utan på grund av den teore-
tiska läsningen av empirin (se bl.a. Ekström, 2000; Taylor & Bogdan, 
1998). Detta resonemang gör att vi nästan med automatik kommer in på 
nästa avsnitt nämligen, studiens anspråk. 

Studiens anspråk 
Reflexivitet och transparens i materialet och under forskningsprocessen är 
starkt sammankopplat med de krav man kan ställa på studien. Det är häri 
tillsammans med den teoretiska läsningen som själva validiteten går att 
finna. Eftersom kunskapen samt de resultat som studien visar är situerade, 
ställer detta krav på att forskarens positioneringar redogörs för 
(Hammarén, 2008; Johansson A. , 2005; Skeggs, 1999).  
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Traditionella begrepp för att bedöma forskning har, i och med att synen på 
kunskap till viss del kommit att förändras, behövts omformuleras. Det går 
helt enkelt inte och är inte heller längre önskvärt att ställa samma krav som 
på forskning där kunskap ses som något påtagligt, avgränsat och statiskt 
som väntar på att bli upptäckt av forskaren (Kvale, 1997). En rad försök 
har därför gjorts för att omformulera de mer klassiska begreppen för att 
mäta kvaliteten i forskningen, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, 
till att bättre passa den här formen av studier (se bl.a. Johansson A. , 2005; 
Kvale, 1997). Därför valideras kunskapen snarast genom ovan nämnda 
reflexiva och transparenta arbetssätt. Fokus förflyttas på så sätt till att 
kunskapsanspråk försvaras och diskuteras både av forskaren själv men 
också via den granskning som sker av forskarsamhället, samt genom att 
forskarens egna positioneringar och begränsningar tydliggörs (Hammarén, 
2008; Johansson A. , 2005). Ibland talas även om teoretisk eller 
konstruerad validitet. Det innebär att de tolkningar som görs kan korellera 
med och kontrolleras mot tidigare tolkningar gjorda i forskning eller 
teoretiska antaganden (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Samtidigt 
menar jag att det finns en risk med att anta att tolkningar som korellerar 
också bör värderas högre. Istället skulle jag vilja formulera det i termer av 
teoretisk rimlighet. Teoretisk validitet handlar i så fall om att teoretiska 
läsningar av material baseras på och kan förstås inom ramen för en 
teoretisk tradition. Genom denna teoretiska läsning går också fallstudier 
att generalisera till andra liknande kontexter eller sammanhang, det är 
genom teorin fallstudien sätts in i ett sammanhang. En specifik situationell 
kontext som ett socialkontor utgör kan genom teori skapa förståelser för 
hur kön och etnicitet kan komma att hanteras och förstås även inom 
ramen för andra socialkontor med liknande förutsättningar (jfr. Ekström, 
2000; Taylor & Bogdan, 1998). Detta påminner delvis om vad Kvale och 
Brinkmann (2009) kallar för analytisk generaliserbarhet, där resultaten 
värderas genom (ex. teoretisk) argumentation. Ett konkret exempel kan 
vara hur kön hanteras på socialkontoret i relation till verktyget BBIC. 
Genom att situera arbetet, det sker inom ramen för en evidensdiskurs där 
BBIC ingår, och genom att teoretiskt visa att arbetet exempelvis bygger på 
en skillnadsskapande praktik mellan kvinnor och män, kan också det 
vetenskapliga arbetet värderas. Dels är det möjligt att teoretiskt 
generalisera resultaten till andra liknande verksamheter som agerar under 
liknande omständigheter och dels är det möjligt att teoretiskt validera 
tolkningarna och analysen. Det vill säga, är den teoretisk rimlig, den 
tolkning som görs?  
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Reliabilitet är något svårare att anpassa till kvalitativ forskning, detta 
gäller i synnerhet etnografisk forskning. Exempelvis är det svårt att hävda 
att det går att upprepa studien eftersom forskaren själv spelar en så stor 
roll för arbetet. Men, trots detta finns det sätt att öka reliabiliteten. Ett 
sådant sätt som använts i denna studie är att under observationerna 
systematisera det som observeras. Det vill säga att dokumentera 
observationerna, analys, frågor och idéer som väcks under tiden för 
observationerna, samt tolkning och analys. Ett annat sätt är att tydliggöra 
konsistensen i de kategorier som används (Silverman, 2010). Hur detta 
konkret genomförts i denna studie har redogjorts för ovan. Genom att 
slutligen eftersträva transparens i forskningsprocessen och reflexivitet i 
relation till de tolkningar och det arbete som görs, underlättas kritisk 
granskning av materialet vilket ytterligare stärker studiens vetenskapliga 
kvalitet.  
 
Studiens kvalitet kan därmed sammanfattningsvis sägas bero på att den 
situeras, att den görs begriplig och att den utsätts för reflexiv granskning 
både av mig själv och av andra, samt att transparens, teoretisk validitet och 
teoretisk generaliserbarhet eftersträvas.  
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8. Kön i socialt arbete 
 
Jag går av tåget en tidig morgon och går samma väg jag nu hunnit gå ett 
antal gånger för att komma till socialkontoret. Passerar det lilla torget, 
busshållplatsen och går över vägen. På vägen passerar jag Arbetsför-
medlingen och går trappan upp till socialtjänsten som ligger på den övre 
våningen. Väntrummet är litet och jag ser inga klienter, det är helt tomt. 
Jag vinkar till receptionisten som känner igen mig. Hon kommer och släp-
per in mig på själva kontoret. Där får jag som vanligt ett nyckelkort så att 
jag obehindrat kan röra mig runtom i byggnaden. Innanför receptionen 
sitter mottagningsgruppen i ett kontorslandskap. Första gången jag såg 
detta slogs jag av att jag tyckte det kändes ovanligt att sitta på det sättet på 
ett socialkontor. Jag hälsar, någon skämtar om att vara tyst när jag går 
förbi för att slippa bli citerad i avhandlingen, innan jag går vidare in mot 
nästa del av huset som är fikarummet. Därefter fortsätter jag korridoren 
bort för att hänga av mig på det kontor jag fått låna under tiden jag befann 
mig på socialkontoret. På vägen dit har jag hunnit passera en rad kontor 
där både familjegruppen och ung/vuxen huserar. Bredvid det rum jag lånar 
sitter dessutom de bägge avdelningscheferna.  
 
Just den här dagen ska jag genomföra några av mina intervjuer. Jag går 
därför mot besöksrummen som ligger i en separat korridor, genom vad 
som inledningsvis upplevdes som en labyrint men som jag nu lärt mig be-
mästra. Rummen bokas normalt av socialsekreterarna inför respektive 
besök av klienter, vilket förklarar varför flera av dem delar kontor eller 
sitter i kontorslandskap. Jag är sedan tidigare van vid att klientbesöken 
sker på det egna kontoret, men så är det alltså inte här. Jag sätter mig i ett 
av de minsta besöksrummen för att intervjua en av socialsekreterarna som 
genomgått utbildningar för ett flertal av de verktyg som används på kon-
toret. Vi pratar ett tag om de olika mer eller mindre systematiserade be-
dömnings- och utredningsverktyg de använder och hur de påverkar arbetet 
som utförs, när vi till slut kommer in på dessa ur ett könsperspektiv. 

 

Men jag har ju hört synpunkter på just Ester [bedömningsinstrumentet], att 
man tycker att den utgår väldigt mycket ifrån om man säger pojkbeteenden. 
Överaktivitet, impulsivitet, aggressivitet, så och att den skulle passa pojkar 
bättre. Men jag håller inte riktigt med om det för att det finns ju även frågor 
kring icke-aggressivt normbrytande beteende som mer är introvert då. Så att 
jag tycker nog att den passar flickor lika bra (Anna, Mottagningsgruppen). 
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Socialsekreteraren menar att könsperspektivet i ett av de verktyg som an-
vänds har kommit upp till diskussion vid ett flertal tillfällen. Dessa diskuss-
ioner har skett både i den egna kommunen men också på de utbildningar 
som hållits över kommungränserna. Det finns nämligen de som anser att 
Ester i huvudsak riktar sig mot pojkar då fokus anses ligga vid vissa typer 
av beteenden, menar hon. Exempelvis rör sig detta om aggressivitet, som 
på så sätt görs synonymt med att vara ett problem som företrädesvis rör 
pojkar. Socialsekreteraren jag intervjuar opponerar sig flera gånger mot 
detta synsätt. Anledningen till att kritiken inte stämmer, menar hon, är att 
det även tas upp icke-aggressivt beteende. Trots att hon på så sätt position-
erar sig bort från den kritik som riktats mot Ester, blir konsekvenserna av 
hennes resonemang rörande beteende och kön samma sak. Det vill säga att 
både de personer som riktat kritik mot Ester och socialsekreteraren som 
intervjuas knyter vissa specifika beteenden till pojkar respektive flickor. 
Men, det betyder också att detta sätt att resonera på i olika hög utsträck-
ning sammankopplas med de verktyg som används. 
 
Allt eftersom tiden gick och jag befann mig i miljöerna på socialkontoret 
insåg jag mer och mer hur dessa verktyg påverkade det dagliga arbetet. 
Flera av socialsekreterarna talar i termer av att det inte finns något köns-
perspektiv i de olika verktygen med motivet att de ska kunna användas på 
både pojkar och flickor, men vad vi ser i intervjun ovan är att det trots allt 
görs kopplingar mellan kön, verktyg och beteende. Det finns alltså en form 
av outtalat könsperspektiv både hos socialsekreterarna och i själva verkty-
gen och manualerna, vilket socialsekreteraren i intervjun ovan också ger 
uttryck för. Verktygen finns med i flera av socialsekreterarnas berättelser 
och utsagor, där det är relevant kommer jag därför att försöka lyfta in 
verktygen i diskussionen och analysen.  Två av de mer eller mindre syste-
matiserade bedömnings- och utredningsverktyg används eller relateras till i 
högre utsträckning än de andra, varför jag i en exkurs kommer titta när-
mare på dessa (se del IV nedan). 
 
När socialsekreteraren (Anna, Mottagningsgruppen) talar om den kritik 
som riktats mot Ester ger hon först uttryck för vad hon menar att kritiken 
brukar bestå av. Det vill säga att vissa beteenden bedöms som pojkaktiga 
beteenden och att dessa dominerar frågebatteriet. Därefter, när hon förkla-
rar varför hon inte håller med om kritiken, sker dock argumentationen 
utifrån precis samma syn på kön. Hon menar nämligen att kritiken är obe-
fogad, då verktyget också tar upp flickaktiga beteenden. I båda fallen 
kopplas alltså kön samman med olika beteenden och skillnad reproduce-
ras, flickor förväntas uppvisa vissa beteenden och pojkar andra. I detta 
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kapitel kommer jag därför att titta närmare på den status kön och andra 
positionella maktasymmetrier som knyts till kön har i socialt arbete och på 
de konsekvenser detta kan få. Även om det många gånger inte ägnas upp-
märksamhet på denna analysnivå överhuvudtaget, vilket tas upp i första 
avsnittet att behandla alla lika, görs kön kontinuerligt på socialkontoret. I 
avsnittet därefter ligger därför fokus på hur kön görs på socialkontoret. Jag 
kommer därefter lyfta fram två diskurser som konstrueras i det sociala 
arbetet, dels en diskurs om den dåliga modern och den frånvarande fadern, 
dels en diskurs om killar som risk och söta flickor. Kön som kategori sam-
spelar och relateras även till en rad andra positioner, exempelvis familj, 
sexualitet, ålder och etnicitet vilket tas upp i avsnittet därefter. Ett sätt att 
förstå dominerande diskurser kan vara att titta närmare på dem som av 
olika anledningar avviker, exempelvis i termer av en gränsfigur. Det avslu-
tande avsnittet handlar därför om en sådan gränsfigur som både avviker 
från dominerande diskurser och genom att den gör det även tydliggör dem. 

Att behandla alla lika 
Jag är vid ett tillfälle på väg ner för trappan för att äta lunch och springer 
då på några av socialsekreterarna jag vid det här tillfället har hunnit följa 
under en tid. Stämningen är uppsluppen och det skämtas friskt om jäm-
ställdhet. Med glimten i ögat försöker de anspela på min forskning och 
möjligheterna att få med ett citat där de belyser vikten av att ha ett jäm-
ställdhetsperspektiv på kön. Även om detta var ett uppenbart skämt, speg-
lar det samtidigt ett vanligt sätt att närma sig ett könsperspektiv på social-
kontoret. Det finns en uttalad vilja att behandla människor som jämställda 
individer och inte som könade dito. Med andra ord leder detta samtidigt 
ofta till att kön inte alls nämns eller att dess betydelse får stå tillbaka för en 
individualisering av klientens situation.  

 

Alltså, det som finns, ja, det finns en grundprincip: Likvärdiga möjligheter 
för alla barn och där lyfter dom ju fram att alla barn ska få lika möjligheter 
oavsett kön, religion, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och ja (Birgitta, 
Mottagningsgruppen). 

 

I detta citat, som är hämtat från en intervju med en av socialsekreterarna, 
Birgitta, ser vi ett exempel på just detta sätt att hantera frågan om kön. Det 
vill säga att, istället för att belysa och analysera kön, betona vikten av att 
alla ges samma möjligheter och har samma skyldigheter oavsett kön. Flera 
socialsekreterare återkommer till detta när frågan om kön tangeras, vikten 
av att alla behandlas lika. 
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Ja, alltså man tänker ju kanske inte så mycket utifrån kön alltså när man 
jobbar med en specifik alltså ett specifikt ärende, utan man tänker utifrån 
den här personen. Vad är bra för just den här personen. Alltså. Nej jag vet 
inte om jag kan svara på det, jag vet inte riktigt (Christina, Mottagnings-
gruppen). 

 

Den här socialsekreteraren betonar också vikten av att i första hand se 
”personen” och inte dennes könstillhörighet. Individuella bedömningar 
betonas ofta även under metodmötena och får efterverkan i hur socialsek-
reterarna hanterar och förhåller sig till kön. Ofta finns nämligen ett uttalat 
mål att uppmärksamma individens unika förutsättningar och problem. 
Kön är alltså inget som explicit ges utrymme i det dagliga arbetet, annat än 
då det sker i termer av jämställdhet. Detta sätt att närma sig frågan är ge-
mensamt för samtliga av dem jag intervjuat. Det är individualitet som be-
tonas och vikten av att bedömas lika som eftersträvas. På så sätt ses kön 
som något sekundärt i bedömningen av klientens situation. Samtidigt finns 
det flera av socialsekreterarna som öppnar upp för att det kan finnas risker 
med att inte lyfta upp könsfrågor på dagordningen eller att det kan finnas 
föreställningar bortom den individuella bedömningen. 
 

Man försöker väl alltid vara så objektiv som möjligt men det är klart man 
har egna livserfarenheter som gör kanske att vissa värderingar slinker emel-
lan, nu här eller jag vet inte, kanske låter flummigt jag vet inte. Så är det väl 
(Daniel, Mottagningsgruppen). 

 

Socialsekreteraren eftersträvar återigen objektivitet, men menar samtidigt 
att arbetet kan påverkas av egna uppfattningar och erfarenheter. Själva 
arbetssättet beskrivs fortfarande i termer av en individuell bedömning och 
objektivitet, samtidigt som det öppnas upp för att egna värderingar kan 
påverka mötet med klienten i en viss riktning beroende på föreställningar 
om kön.  
 

Rent spontant så tycker jag att det är neutralt, men det är det ju sällan, men 
jag kan inte komma på (Eva, Ung/vuxen). 

 
Även den här socialsekreteraren gör en gardering mot att arbetet verkligen 
kan vara neutralt genom uttrycket ”men det är det ju sällan”. Flera av 
socialsekreterarna förhåller sig i någon mån kritiska till att deras arbete 
med klienter kan vara fullt ut objektivt, individuellt anpassat eller neutralt. 
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Samtidigt är det genomgående dessa begrepp som återkommer för att besk-
riva, förklara eller förhålla sig till könsfrågor i arbetet med klienter. Det är 
detta som eftersträvas, som ett uttalat mål i arbetet generellt, och som där-
för även påverkar synen på kön. 

 

Alltså det är klart att man har sett i forskning att det är skillnad på killar 
och tjejer, man har sett att killar oftare utreds, killar får oftare insatser än 
vad tjejer får och det är klart att det påverkar ju. Så är det ju säkert här 
också, finns ingen anledning till att vi skulle va, skilja ut sig från Sverige i 
stort så här (Birgitta, Mottagningsgruppen). 

 

Här utvecklar Birgitta sitt resonemang och uppvisar en medvetenhet om att 
det i arbetet kan göras skillnad mellan killar och tjejer, samtidigt andas 
citatet närmast en uppgivenhet. På grund av hur det ser ut i Sverige, med 
anspelning till strukturella förhållanden i samhället, menar Birgitta att det 
även påverkar det sociala arbetet. På vad sätt det verkligen påverkar är 
dock mer oklart, även om socialsekreteraren hänvisar till forskning om att 
killar utreds mer och får mer insatser. På ett sätt uppmärksammar social-
sekreteraren alltså strukturella mönsters betydelse för det enskilda ärendet, 
samtidigt som det till synes är mycket oklart på vad sätt detta påverkar det 
arbete som utförs. 
 
Att kön görs till en fråga om den enskilda individens rätt till en individuell 
bedömning leder samtidigt till att kön görs till en icke-fråga. Detta gäller 
oavsett om det handlar om en analys av klientens situation eller i själva 
mötet med socialtjänsten (Brückner, 2002; Dominelli, 2002). Det finns 
dock även tendenser till att resultaten pekar åt ett annat håll. När flera av 
socialsekreterarna själva ifrågasätter detta ideal avviker de delvis från den 
uppfattning som noterats i tidigare forskning. Genom att påpeka att det 
trots individualitets- och objektivitetsmål inte är möjligt att helt stå bortom 
strukturer och föreställningar baserade på kön, positionerar socialsekrete-
rarna sig från en uppfattning om att arbetet skulle kunna vara oberoende 
av kön (jfr. Dominelli, 2002; Orme, 2003).  

Att behandla olika 

 

Mycket udda kvinna. Alltså jag träffade henne innan den här domen, innan 
det blev ett tingsrättsärende så kom [klient] hit med henne, då höll jag på 
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och svimma för jag förstod inte om det var en man eller en kvinna. Hon är, 
hon är, hon är jätteudda (Frida, Familjerätten). 

 

Samtidigt som kön ofta beskrivs i termer av att behandla alla lika, är kön 
en viktig faktor i socialsekreterarnas bedömningar och i relation till klien-
terna. Osäkerheten som uppstår hos socialsekreteraren på familjerätten 
ovan, när en klient diskuteras i relation till ett ärende på metodmötet då 
hennes kön inte är möjligt att fastställa på basis av utseendet, är påtaglig. 
Socialsekreterarens möte med klienten ledde till att hon ”höll på och 
svimma” och klienten beskrivs som ”jätteudda” på basis av kön. Även om 
det alltså finns en uttalad önskan att behandla alla lika oavsett kön, spelar 
kön roll och leder till att klienter positioneras olika och bemöts olika, men 
även till att olika egenskaper knyts till manligt respektive kvinnligt. I detta 
avsnitt kommer jag att behandla ett antal exempel på då socialsekreterare 
könar klienter. Först några exempel på ett mer generellt förhållningssätt på 
socialkontoret och därefter två tillfällen när detta också leder till specifika 
bedömningar i pågående ärenden. 
 
När Anna (Mottagningsgruppen), i kapitlets inledande citat, talar om att 
bedömningsinstrumentet Ester tar upp både extroverta och introverta bete-
enden, och på grund av detta täcker in både pojkar (i bemärkelsen extro-
vert) och flickor (introvert), sker just detta sistnämnda. Vissa beteenden 
knyts till ett biologiskt kön och andra till ett annat. Men, hennes resone-
mang lyder att eftersom hela skalan av beteenden anses täckas in av verk-
tyget nås både pojkar och flickor. Samtidigt har alltså bedömningsinstru-
mentet fått utstå kritik av socialarbetare som arbetar med det för att i hu-
vudsak vara inriktat mot pojkars problematik, vi talade vidare om detta. 

 

Marcus: Var kom den kritiken ifrån? 

Anna: Ja, dels har det ju varit i det här […]projektet, synpunkter från andra 
kommuner då som har arbetat. Och även på, dels utbildningen och även på 
den här vidareutbildningen så är det alltid ett par personer som tycker så, 
att den riktar sig mycket mot pojkar. Ja, och då vet inte jag om det är så el-
ler om man inte har förstått innebörden i dom andra begreppen, att det är 
där flickorna passar in. För man pratar ju också om nedstämdhet och leds-
enhet och. 

Marcus: Det finns vissa begrepp man anser då i denna gruppen, att det här 
riktar sig mer mot pojkar? 

Anna: Mmm, mmm 
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Marcus: Går det att möta även flickor i dom här begreppen, utåtagerande, 
för uppenbarligen finns det ju nån kritik här mot att det här skulle vara mer 
riktat mot pojkar på grund av att vissa, aggressivitet exempelvis? 

Anna: Nej jag tycker inte det för att man frågar efter aggressivitet i stort 
och man bryter också ner det exempelvis, hotar, puttar, slåss, rivs. Man 
har liksom ett helt spann av aggressiva handlingar. Så det är ju inget som 
utesluter flickorna där, dom kanske har andra sätt, men dom finns ändå 
med. Så det är ju inte bara slå nån på käften med knytnäven som räknas 
som aggressivitet. 

 

När socialsekreteraren utvecklar kritiken mot bedömningsinstrumentet blir 
det ännu tydligare hur vissa begrepp och beteenden knyts till pojkar re-
spektive flickor. Pojkar förknippas med överaktivitet, impulsivitet och 
aggressivitet, medan flickor knyts till nedstämdhet och ledsenhet. Social-
sekreteraren menar vidare att det kan vara så att kritikerna inte förstått 
innebörden av de begrepp som riktar sig mot flickor och att det är därför 
de upplever större fokus på pojkar. När jag ställer frågan om det inte är 
möjligt att möta också flickor i ett begrepp som aggressivitet utvecklar 
socialsekreteraren ytterligare sin argumentation. Även om det kan vara 
möjligt att både pojkar och flickor är aggressiva rör det sig i så fall om 
olika typer av aggressivitet. Pojkar slåss med knytnävarna och flickor ho-
tar, puttar, slåss och rivs. På så sätt särskiljs pojkbeteenden och flickbete-
enden från varandra. Liknande sätt att resonera på förekommer under ett 
samtal med kvinnofridssekreterarna om mäns våld mot kvinnor och hur 
det skulle se ut om relationen vore den motsatta, det vill säga då en kvinna 
brukar våld mot en man. 
 

Gunilla: […] Knuffat mig, håller fast, tryckt ner mig på golv, skakat eller 
kastat saker på, vrids om.. Ja.. Sen om kvinnor gör andra saker som inte 
män gör. 

Marcus: Du tänker som utövare? 

Gunilla: Alltså fysiska saker alltså, för här finns ju slagit mig med tillhyggen 
och slängt föremål på. För det kanske mer, en kvinna kanske inte slår med 
knytnäve på det viset så men kanske mer kastar saker och sticker med vassa 
föremål och mmm (Kvinnofrid). 

 

Även av Gunilla särskiljs manligt och kvinnligt beteende från varandra. 
Bedömningen som socialsekreteraren gör är att män brukar en viss typ av 
våld och kvinnor en annan. Män slår med knytnäven medan kvinnor bru-
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kar andra former av våld, kastar saker mot partnern eller sticker med vassa 
föremål. På så sätt särskiljs återigen manligt och kvinnligt beteende från 
varandra och skillnad reproduceras. Det blir på ett sätt möjligt för kvinnor 
att bete sig ”som män” och tvärt om, men bara till en viss grad. Även om 
det våldsamma beteendet skulle vara detsamma i en bemärkelse bedöms 
det trots detta skilja sig åt i utförande. Vid ett samtal med Daniel på Mot-
tagningsgruppen återkommer liknande resonemang. Samtalet handlar här 
om bedömningsmetoden ASI17 när vi kommer in på manligt och kvinnligt. 

 

Daniel: ASI känns ju väldigt riktat till män det gör den och då tänker jag 
framförallt på avsnittet som heter då rättsliga problem där man frågar efter 
diverse brott och det är ju inte i huvudsak dom brotten kvinnor är kända för 
att begå. Det är mord, och rån och misshandel […] och så frågar man ju lite 
om rattfylleri och så. Jag tänker på prostitution frågar man efter, men det är 
väldigt förbigående och det är bara: ”har du prostituerat dig nån gång”, tror 
jag frågan är och så är det ingenting mer med det. Tänker också ekonomisk 
brottslighet, häleri, ja brott som kanske är mer typiska för kvinnor, dom 
känner jag att man frågar inte efter på samma sätt. 

Marcus: Du sa att det var mest ensamstående män, finns det en risk att man 
väljer bort det på kvinnor då? 

Daniel: Risken finns nog att man väljer bort det, det tror jag ja (Mottag-
ningsgruppen). 

 

Daniel menar här att ASI riktar sig mer till män och att frågor kopplade till 
ett mer ”manligt” beteende utforskas mer i verktyget. Även om frågor som 
prostitution, ekonomisk brottslighet och häleri, som enligt socialsekrete-
raren förknippas mer med kvinnor tas upp är det inte lika omfattande eller 
utvecklat i frågebatteriet. Förutom att skillnad reproduceras är det också 
intressant att notera att denna uppfattning, enligt socialsekreteraren, leder 
till att det finns en ”risk” att ASI inte används på kvinnor i lika hög ut-
sträckning. Socialsekreteraren menar att de i relation till kvinnor på grund 
av uppfattningen att beteendena är ”manliga” kan välja bort att använda 
ASI. Oavsett huruvida ett beteende verkligen utförs mer av män eller inte, 
kan alltså uppfattningen eller föreställningen om att det är på detta vis leda 
till att kvinnors eventuella problem inte ges samma uppmärksam-

                                                      
17 Addiction Severity Index (ASI) är ett standardiserat bedömningsinstrument som 
används på socialkontoret för vuxna personer med missbruksproblematik (se 
www.socialstyrelsen.se/ missbrukochberoende/asi-intervjun/historik). 
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het/behandling. På så sätt kan också föreställningar, statistik och kunskap 
om specifika beteende i relation till kön reproduceras ytterligare. 
 
Dessa uttalanden utgör exempel på hur socialsekreterarna försöker upp-
rätthålla en skillnad mellan pojkar/män och flickor/kvinnor (Hilte, 2000; 
Mattsson, 2005). Om de av någon anledning upptäcker att samma aktivi-
tet praktiseras oavsett kön, exempelvis att utöva våld mot en partner, sker 
ytterligare en differentiering. Resonemanget följer logiken att män och 
kvinnor inte kan ägna sig åt samma praktiker, men att skillnad måste upp-
rätthållas på något sätt om detta ändå sker. Därför differentieras praktiken 
ytterligare till att handla om hur olika former av våld och skillnad repro-
duceras (Herz & Johansson, 2011b). I det sistnämnda exemplet syns också 
hur detta upprätthållande kan få direkta konsekvenser för de bedömningar 
som görs, som att använda ASI eller inte. 

 
Vissa praktiker, egenskaper och intressen görs till manliga respektive 
kvinnliga på socialkontoret. Jag kommer nu lyfta fram två tillfällen när 
detta också får konsekvenser i ärenden. När klienters egenskaper ses i ter-
mer av att vara ”traditionella” egenskaper baserat på kön, det vill säga när 
män bedöms ha ”manliga” intressen och kvinnor ”kvinnliga”, finns exem-
pel på att detta kan bedömas som något positivt. Vi befinner oss här på ett 
metodmöte med familjerätten och ärendet som diskuteras rör ett samar-
betssamtal där Hanna anklagats för att stå på pappans sida. 

 

Hanna: Så var det en veva, det var en pappa, alltså en jättebra pappa som 
jag hade många långa samarbetssamtal när den förste pojken gällde han 
skulle börja träffa pappa. Det var typ -01 kanske eller nåt i den stilen. 

Frida: Ja, ja.  

Hanna: Och hon anklagar mig så för att vara på pappans sida, men jag bara 
skulle verklighetsanpassa henne. Går han till tingsrätten, han får allt han vill 
ha i tingsrätten.  

Frida: Och snygg är han också (skratt) 

Hanna: Ja och snygg är han också, ja kör traktor och grejer. Gör allt som 
pojkar normalt vill göra liksom och nu är det samma visa när det gäller pojk 
nummer två. För dom, då var dom ju isär och så levde dom ju ihop ett litet, 
litet tag (Familjerätten). 

 
Att köra traktor görs här synonymt med manligt beteende och anses därför 
vara något som pojkar ”normalt vill göra”. Här blir det tydligt hur kön 



112  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

och vissa könade praktiker kopplas samman med föreställningar om nor-
malitet. Det vill säga en logik där pappan är man, han som man kör trak-
tor och där köra traktor är något pojkar normalt tycker om. Det är dock 
inget i det här fallet som tyder på att socialsekreterarna menar att detta 
också exempelvis skulle ha del i att pappan kommer få ”vad han vill” i 
Tingsrätten. Det finns dock andra exempel på då kopplingen mellan klien-
tens biologiska kön och vissa praktiker kan tänkas få mer långtgående 
konsekvenser för de bedömningar som görs, vilket följande citat är ett 
exempel på. På mottagningsgruppen diskuteras ett aktuellt ärende där en 
flicka bedöms röra sig med ovanligt mycket pengar. Detta för in socialsek-
reterarna på en diskussion om vad pengarna går till. 

 

Ida: Vad hon har pengarna till? 

Johanna: Hårfärgning och kläder och smink gissar jag, men det vet vi inte. 

Ida: Det är inget missbruk då? 

Kristin (chef): Det har jag också sagt. 

Johanna: Ja vi vet inte.  

Ida: det finns inget bekräftat missbruk gör det inte (Mottagningsgruppen). 

 

Den utredande socialsekreteraren, Johanna, menar att flickans pengar går 
till hårfärg, kläder och smink. Det vill säga praktiker som ofta knyts till 
flickor och kvinnor (Ambjörnsson, 2004; Mattsson, 2005). Detta ifråga-
sätts dock från en av de andra socialsekreterarna samt från den chef som är 
med på mötet, med att det även skulle kunna röra sig om missbruk. Å ena 
sidan förutsätts ett visst beteende som kan vara kopplat till klientens kön, 
att hon på grund av sin position som flicka skulle låta pengarna gå till vissa 
specifika typer av inköp. Men, å andra sidan föreslås det också alternativa 
tolkningar, där missbruk lyfts in i analysen som ett annat tänkbart scena-
rio. En intressant aspekt är att chefen indikerar att den alternativa miss-
brukstolkningen tidigare påpekats, men att den fått stå tillbaka för tolk-
ningen att det skulle handla om smink, hårfärg och kläder.  

 
Detta kan förstås på så sätt att en dominerande diskurs av kvinnlighet 
innefattar att bry sig om utseende, smink, hårfärg, medan missbruk ofta 
kopplas samman med maskulinitet (jfr. Ambjörnsson, 2004; Herz & Jo-
hansson, 2011b). Det innebär naturligtvis inte att kvinnor inte missbrukar, 
men att det som praktik knyts till maskulinitet och att kvinnor i missbruk 
bland annat därför riskerar fördömas hårdare (Lalander, 2001). Detta 
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leder till att socialsekreteraren försöker förstå vad som händer i flickans liv 
genom att hänvisa till en dominerande diskurs om kvinnlighet. På så sätt 
anpassas socialsekreterarens narrativ till att passa in på gängse normer 
snarare än att också väga in andra förklaringsmodeller. Visserligen görs 
detta av chefen och en av kollegerna, men chefens uttalande visar samtidigt 
att kopplingen kvinna/flicka – smink, hår och kläder, står stark eftersom 
andra hypoteser både i nuläget förkastas och även tidigare har förkastats. 

 
I detta avsnitt har jag visat hur det trots att socialsekreterarna eftersträvar 
individuella bedömningar sker könade bedömningar. Egenskaper, intressen 
och beteende könas kontinuerligt på socialkontoret. Vad de två avslutande 
exemplen visar är att detta också kan få konsekvenser i reella ärenden, då 
det i dessa fall existerar föreställningar om normalitet som i relation till 
manligt respektive kvinnligt värderas högt om beteendet förknippas med 
respektive kön. Det dominerande sättet att förhålla sig till kön är upprätt-
hållandet av olikhet. Manligt och kvinnligt anses vara skiljt från varandra 
vad gäller egenskaper, intressen och beteenden. Samtidigt visar detta av-
snitt också att förskjutningar och motstånd formuleras mot dessa diskur-
ser. Framförallt synliggörs detta i det avslutande exemplet, där chefen och 
en av socialsekreterarna öppet ifrågasätter den förklaringsmodell som pre-
senteras. Här öppnar de på så sätt upp för en förändringspotential, det är 
möjligt att beskriva även kvinnlighet i termer av missbruk. Men, det sker 
också förskjutningar som i fallet med aggressivitet. Här går socialsekrete-
raren från att ha särskiljt män som aggressiva och kvinnor därmed som 
icke aggressiva till att istället differentiera begreppet, män som viss typ av 
aggressivitet och kvinnor som en annan typ. I nästa avsnitt kommer jag att 
försöka sätta in socialsekreterarnas förhållningssätt i en bredare kontext. 

Normer, klienter och insatser 
Hur socialsekreterarna förhåller sig till kön kan delvis förstås utifrån hur 
de anpassar sig till hur andra förhåller sig, alternativt hur de tror andra 
förhåller sig, till kön. För det första i relation till hur klienterna på olika 
sätt förhåller sig till kön, för det andra hur olika samarbetspartners organi-
serar sitt arbete och slutligen en sorts normativ nivå. Det sistnämnda är 
vad vi sett exempel på i avsnittet ovan. En normativ manlighet och kvinn-
lighet tas för given i diskussionerna ovan om bilar och smink. Ytterligare 
ett exempel på detta är ett ärende där en mamma väljer att flytta från orten 
där hennes son bor. Fadern har sedan tidigare vårdnaden för sonen. Mo-
derns val föranleder socialsekreteraren att förklara för modern att: ”Det 
kommer att ses som att du överger ditt barn”. Modern befinner sig i en 
situation där hon har fått nytt jobb, har en ny sambo och väntar barn med 
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denne. Socialsekreteraren menar att det kommer att ses som problematiskt 
att hon som moder lämnar kommunen. På så sätt får en sorts föreställd 
normativ syn på moderskap och kön konsekvenser för hur det sociala arbe-
tets praktik organiseras i arbetet med familjen. Det är en moderscentrerad 
diskurs, där mamman bör vara fysiskt närvarande i någon form för sitt 
barn. Om detta inte sker finns det risk för att det ses som att modern över-
ger barnet (Franséhn, 2001; 2003). Samtidigt kan detta uttalande tolkas i 
termer av att socialsekreteraren är medveten om och också försöker med-
vetandegöra klienten om existerande genusstrukturer. Det som talar mot 
att det enbart handlar om att medvetandegöra är dock att diskursen enligt 
min tolkning även tycks ligga modern till last i relation till socialtjänstens 
inblandning. Den genusstruktur socialsekreteraren påpekar och synliggör 
tycks alltså användas på ett sätt där den reproduceras snarare än ifråga-
sätts eller relateras till på annat sätt. Socialsekreterarna förhåller sig ofta 
till olika typer av normativa antaganden rörande kön som får mer eller 
mindre direkta konsekvenser för det dagliga arbetet. Mottagningsgruppen 
har ett ärende där de misstänker att våld förekommer. Förutom att disku-
tera detta, diskuteras också vem eller vilka av socialsekreterarna som ska ta 
ärendet. 
 

Louise: Jag tänker att det här är förmodligen en man som misshandlar sin 
kvinna och beter sig illa i familjen för övrigt, alltså man får ju verkligen 
fundera lite grand på. 

Malin: Ja men vi klurar lite på det då om det är nån som känner att dom är 
väldigt duktiga på såna här män. 

Louise: Nej jag känner att det är ingenting för mig i alla fall kan jag säga. 

Kristin (Chef): Men det kanske [manlig socialsekreterare] skulle kunna gå 
med tänker jag utifrån att det kan var bra att vara 50 – 50 i såna lägen. 

 
Det förekommer idéer om att en femtio-femtio konstellation, det vill säga 
konstellationer bestående av en man och en kvinna, är att föredra i möten 
med vissa klienter. Tanken med detta arbetssätt är att den manliga och 
kvinnliga socialsekreteraren ska komplettera varandra på basis av kön (jfr. 
Mattsson, 2005). På så sätt reproduceras en heteronormativ diskurs, där 
män och kvinnor antas besitta olika egenskaper som även förväntas kom-
plettera varandra (Butler, 1999; Rosenberg, 2002).  
 
Intressant att notera i det här exemplet är även att den man som här miss-
tänks misshandla sin partner, görs till en speciell typ av man (”såna här 
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män”) och att det är denna typ av man som i sin tur bäst bemöts av en 
manlig och en kvinnlig socialsekreterare. På så sätt särskiljs män som bru-
kar våld från andra män till att handla om en specifik typ av män. Pease 
(2001) menar att det visserligen kan finnas en poäng med detta förhåll-
ningssätt, för att inte riskera fjärma våldsamma män från behandling, men 
varnar samtidigt socialarbetare för att vara för naiva. Han menar att ett 
sådant förhållningssätt i så fall måste kombineras med en profeministisk 
agenda. Det är en balansgång menar han att få män att granska sitt bete-
ende utan att samtidigt öka deras motstånd. 

 
Det förekommer alltså att socialsekreterarna dels anpassar bedömningar 
och beslut och dels anpassar sitt arbetssätt utefter kön. Vad dessa exempel 
hittills har haft gemensamt är alltså att dessa anpassningar skett utefter en 
normativ nivå. Socialsekreterarna hänvisar inte till något specifikt utan 
normativa föreställningar av kön och sexualitet ”färgar” så att säga beslut 
och bedömningar och för dem i en viss riktning. Samtidigt är inte denna 
normativa nivå den enda anledningen till att de ”tvingas” förhålla sig till 
ett könsperspektiv i arbetet, utan som tidigare nämnts kan det också 
handla om hur klienter förhåller sig till kön. Vi är här åter på mottag-
ningsgruppens metodmöte, men nu handlar det om en kvinnlig klient som 
konsekvent anmält samtliga manliga socialsekreterare hon kommit i kon-
takt med för sexuellt ofredande. Detta föranleder socialsekreterarna att 
diskutera hur klienten bäst ska kunna bemötas. 

 

Nina: Nej jag var med bara för att hon har tidigare alla dom, alla manliga 
handläggare hon har haft har hon anmält i efter varje besök, alla dom man-
liga handläggarna hon har haft har hon anmält för sexuellt ofredande eller 
nåt. 

Olle: Ja ganska obehagliga saker då. 

Daniel: mmm. 

Nina: Så att jag var med [Olle] med henne för att undvika detta och jag ska 
träffa henne en gång till i och med att jag var med första gången och träffa 
henne och sen lämnades det över ganska snabbt på [annan socialsekreterare] 
i och med att det blev, det är ju synd för honom att man ska bli anmäld per 
automatik. Man vet det att i och med också att jag inte gick med henne utan 
att hon fick avslag så (Mottagningsgruppen). 

 

Klienten som diskuteras ovan har alltså utan grund anmält samtliga man-
liga socialsekreterare som hon har kommit i kontakt med, dock aldrig de 
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kvinnliga. För att undvika att detta sker om och om igen har socialsekrete-
rarna återigen organiserat sig i par, det vill säga att både en man och en 
kvinna möter klienten. Här föranleder alltså klientens förhållande till kön 
socialsekreterarna att organisera sitt arbete på grundval av kön. Ett annat 
exempel på samma tema är ett ärende där klientens pappa beskrivs som 
mycket besvärlig. Plötsligt accepterar pappan dock en socialsekreterare, 
vilket antas bero på att socialsekreteraren just är man. När klienter på 
olika sätt förhåller sig på annat sätt beroende på socialsekreterarnas kön 
eller då de på olika sätt använder sin egen position som man eller kvinna 
får naturligtvis detta konsekvenser för hur arbetet organiseras. Men det är 
inte alltid solklart att det är på det sättet som socialsekreterarna i ovanstå-
ende fall vill göra gällande. I följande exempel uppstår en diskussion på 
mottagningsgruppen om huruvida det verkligen är klienten som gör skill-
nad på basis av kön. 

 

Kristin (chef): Men jag tror faktiskt också att det är enklare och va’ manlig 
handläggare. 

Ohörbart vem: Ja. 

Kristin: Jag tror faktiskt det. För han är, både han och hans far är oerhört 
nedlåtande mot kvinnor. 

Christina: Fast jag och [annan kvinnlig handläggare] har träffat honom, och 
vi kände inte nånting sånt. 

Johanna: Ja, jag har också träffat honom och jag kände inte heller. 

Kristin: Själv ja, men när pappan är med. 

Christina: Jaha, när pappan är med. 

Nina: När pappa är med blir han. 

Christina: Alltså jag har också träffat han, ensam så är han ingenting. Med 
pappan så blir han nånting helt annat (Mottagningsgruppen). 

 

Här finns det flera uppfattningar huruvida klientens tidigare reaktioner 
verkligen beror på socialsekreterarnas kön eller om det kan vara något 
annat som ligger bakom. Invändningarna gör att chefen ändrar sin utsaga 
från att från början ha handlat om både klienten och hans far till att slutli-
gen handla om enbart de fall fadern är med. Poängen är att det inte alltid 
är helt klart huruvida det verkligen är klientens situation som organiserar 
arbetet utefter kön eller om det är socialsekreterarnas föreställning om att 
så är fallet som påverkar. Själva uppfattningen om att klientens syn på kön 
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har betydelse påverkar i så fall arbetet. Detta citat utgör också ett exempel 
på hur motstånd kan göras. I det här fallet av Christina då hon opponerar 
sig mot den dominerande förståelsen att det är enklare att vara manlig 
handläggare i ärendet. Oavsett huruvida det verkligen är klientens syn på 
och förhållande till kön eller om det är socialsekreterarnas egen uppfatt-
ning om att klienten i sin tur har en specifik inställning som ligger bakom, 
kan det slås fast att det får konsekvenser för hur arbetet organiseras. 
 
Förutom normativa antaganden och klientens påverkan på arbetet finns 
det ytterligare en sak som tydligt påverkar synen på kön och hur det hante-
ras, det är olika samarbetspartners. Socialtjänsten köper nämligen in olika 
former av insatser från externa samarbetspartners som många gånger kan 
organisera sitt arbete utifrån kön. Det kan röra sig om specifika insatser 
såsom så kallad FFT, det vill säga funktionell familjeterapi, eller olika bo-
enden för unga och vuxna som alla har sina olika inriktningar och olika 
målgrupper. Här får vi följa med på en diskussion som handlar om var en 
flicka ska placeras som uppstår under ett metodmöte. Det är ett exempel 
på hur verksamheters målgrupper för in kön i diskussioner och beslut på 
socialkontoret. 

 

Kristin (chef): Ja för det första är det fullt just nu. 

Johanna: Ja det vet jag ju att dom har. 

Kristin: Och sen dessutom håller vi på och diskuterar avtalet med dom nu så 
vi får väl se hur det blir. 

Johanna: Ja. Jag sa för jag vet inte hur deras avtal ser ut, vilka det är tänkt 
som ska va där eller nånting sånt. 

Kristin: Ja det vet vi inte i nuläget hur det kommer bli. 

Johanna: Nej för [namn] sa att det hade väl varit en jättebra lösning så att 
det. 

Birgitta: det var väl dessvärre så också att tonårstjejer är väl det som dom 
absolut inte skulle ha. 

Johanna: Nej och speciellt inte såna som vräker ur sig lögner till höger och 
vänster om allt och alla, som blir alltså såna här konflikter och så, det blir 
inte. 

 

Av diskussionen att följa blir det tydligt hur det i avtalet mellan kommunen 
och behandlingshemmet finns uttryckt vilka klienter som kan placeras på 
det aktuella behandlingshemmet. Därtill markeras tydligt i samtalet att just 
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tonårstjejer inte tillhör målgruppen och specifikt inte, som Johanna ut-
trycker sig, sådana som ljuger och dras in i konflikter. Insatser och boen-
den som köps in utanför socialtjänstens verksamhet kan ibland organisera 
sina verksamheter på det här sättet, utifrån klientens biologiska kön. I det 
här fallet stratifieras det dessutom i bemärkelsen vilken ”typ” av flicka 
eller pojke de arbetar med, vilket ”tvingar” socialtjänsten att anpassa sin 
verksamhet. Denna flicka befinner sig därför i ”fel” kön, ålder och social 
situation för att kunna matchas med insatsen. Vidare kopplas även här kön 
samman med vissa beteenden, flickan i exemplet görs till en speciell ”typ” 
av flicka, en sådan som vräker ur sig lögner och hamnar i konflikter.  

 
I detta avsnitt har jag placerat socialsekreterarnas sätt att köna klienter och 
ärenden i en bredare kontext. Genom att peka på att dessa föreställningar 
och ”kunskaper” inte enbart kommer från socialsekreterarna själva eller 
arbetsplatsens organisation kan deras utsagor situeras. Jag har pekat på tre 
saker som tydligt påverkar socialsekreterarnas förhållningssätt. Dels en 
normativ nivå, socialsekreterarna hänvisar till, anpassar sig till och förhål-
ler sig till samhälleliga normer eller diskurser om manligt och kvinnligt. 
Dels klienterna, socialsekreterarna tvingas i olika hög utsträckning förhålla 
sig till hur klienten förhåller sig till kön. Om klienter dömer, gör skillnad 
eller förhåller sig till en normativ nivå kan socialsekreterarna vara tvungna 
att hitta sätt att hantera detta. Slutligen samarbetspartners/insatser, även i 
detta fall tvingas socialsekreterarna inte bara förhålla sig till insatser base-
rade på kön eller hur samarbetspartners förhåller sig till kön, utan även 
”anpassa” klienten till insatsen. I avsnittet finns det även ett exempel på att 
allt inte alltid behöver vara som det från början ser ut och motstånd mot 
den dominerande förklaringsmodellen artikuleras när Christina och Jo-
hanna ifrågasätter könets betydelse i ett ärende. Efter att ha beskrivit ett 
generellt förhållningssätt där alla ska behandlas lika men där kön ändå 
spelar roll, kommer jag nu att titta närmare på några specifika diskurser 
som reproduceras på socialkontoret. Först ut: Diskursen om den dåliga 
modern och den frånvarande fadern. 

”Dåliga mödrar” och ”frånvarande fäder” 
Hittills har jag tagit upp hur kön hanteras och förstås på socialtjänsten 
som skillnad mellan män och kvinnor samtidigt som ett ideal eftersträvas 
där alla oavsett kön behandlas lika. Jag har även försökt situera detta för-
hållningssätt genom att peka på tre tydliga påverkansfaktorer för social-
sekreterarnas möjligheter att förhålla sig till kön. I detta avsnitt kommer 
jag frångå ett mer allmänt könsperspektiv och fokusera på två specifika 
diskurser som återkommer i det insamlade materialet, nämligen den om 
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den ”dåliga modern” och som ett resultat av denna även den om den 
”frånvarande fadern”. Min utgångspunkt är och jag kommer att argumen-
tera för att dessa diskurser är nära relaterad till en bio-psykologisk syn på 
individen. En sådan syn knyts ofta till idén att modern utgör den primära 
vårdnadshavaren och därmed också den som bör ställas till svars för barn-
uppfostran och barns utveckling. 
 
Det förekommer ofta att socialsekreterarna specifikt lyfter fram moderns 
betydelse i relation till ärenden som rör barn och unga. En konsekvens av 
att modern tillmäts en stor betydelse för barnets utveckling är att det också 
är modern som blir den som misslyckas i ärenden då barn och unga far illa. 
Ett sådant konkret exempel är den moder, som nämndes i föregående kapi-
tel, som av familjerätten får höra att det ser ut som att ”du överger ditt 
barn”. Även om familjerättssekreteraren i det fallet snarare gör mamman 
uppmärksam på att en sådan diskurs existerar, reproduceras den samtidigt. 
Denna typ av beskrivningar förekommer inte i relation till fäder och det är 
således en moderscentrerad diskurs som reproduceras. Ett annat exempel 
på ett liknande sätt att beskriva föräldrar på sker under ett möte på mot-
tagningsgruppen där Kristin under genomgången av ärendet vänder sig till 
mig för att förklara vad det handlar om: 
 

Du undrar kanske vad det är? Det är en mamma som ska förverkliga sig 
själv och så har hon flyttat till [annan ort] till sin pojkvän och så har hon 
lämnat sina barn här istället då. Så det är det vi sitter med precis nu. 

 
Det är viktigt att poängtera att modern naturligtvis kan ha orsakat pro-
blemen genom att försöka förverkliga sig själv, men på det sätt det läggs 
fram på och i relation till hur föräldrarna beskrivs generellt under genom-
gången av ärendet reproduceras moderskapet som primärt i relation till 
barnet till skillnad från fäderna. Större delen av denna genomgång kommer 
nämligen att kretsa kring modern. Mot slutet sker dock en liten vändning 
när också fäderna till barnen det handlar om nämns. 

 

Johanna: Mmm, fast han bor hos pappan. 

Kristin: Har han hört av sig nånting, har dom fått träffa lillebrorsan? 

Socialsekreterare [Oklart vem]: Nej. 

Kristin: det är också himla konstigt. Ja. 

Johanna: Han har fullt upp med sin nya och så har han fått hem sin son och 
alla barn och. 
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Ida: Ja han ska flytta ihop med den nya och allt. Ja men det tycker jag är 
under all kritik, alltså skitdåligt. Han har både bil och körkort. 

Socialsekreterare [Oklart vem]: Motorcykel. 

Ida: Ja. 

Kristin: Hon hade alltså tre barn den här kvinnan varav den ena pappan 
bodde i [grannkommun] var det va. 

Ida: [Ohörbart] 

Kristin: Ja det är [grannkommun]i alla fall. Så det yngsta barnet flyttade 
hem till pappan då eller han behöll pojken utifrån vår, påtryckningar ifrån 
oss kan man väl säga och så dom andra två lämnade hon då hon skulle åka 
och förverkliga sig själv och det är det hon pågår just nu då. Ja det är led-
samt. Men på nåt sätt kan jag känna att det är dom här barnen vi ska 
hjälpa. Som sagt dom barnen som har det så, det är dom vi ska va till för. 

 

Under hela denna diskussion kretsar alltså samtalet kring modern och hen-
nes val, men mot slutet tas också fäderna, och specifikt en av fäderna, upp. 
Modern har tre barn med olika fäder (det är dock oklart för mig huruvida 
det rör sig om två eller tre fäder). Här kritiseras också en av fäderna, och 
en viss förskjutning görs, det är inte längre bara modern som ”misslyckats” 
i sitt föräldraskap. Samtidigt landar diskussionen, när Kristin sammanfat-
tar på slutet, återigen i moderns självförverkliganden. Utan att lägga vikt 
vid vilken tolkning av situationen som är ”den riktiga”, kan det konstate-
ras att modern och moderskapet i högre utsträckning genomgående både 
synliggörs och problematiseras i relation till barns uppväxtvillkor på soci-
alkontoret. Ibland framträder en än mer komplex bild där socialsekrete-
rarna också mer tydligt tar med fadern i diskussionen. I detta ärende hand-
lar det om en flicka som dömts till vård enligt socialtjänstlagen, men där 
socialsekreteraren misstänker att modern håller dottern hemma. 
 

Daniel: Ja. Det är en väldigt märklig situation, för jag får uppfattningen att 
mamman håller hemma döttrarna för sitt eget välbefinnande då. Men i juli 
så kunde hon inte genomföra det för hon var så dålig, och nu så ringde [in-
sats] till [dottern/klienten] direkt här i måndags. Så hade vi, eller [insats] 
hade tatt fram ett specialarbete för hon är duktig på att teckna, så hon 
skulle sitta på [företag] och restaurera en blyertsteckning. Och då bestämde 
han med [dottern/klienten], hon kom då som igår klockan ett och det var 
inga problem, tio minuter senare då ringer mamman helt hysterisk till [in-
sats] och säger; ”Nej hon kan inte komma nånstans, det funkar inte, hon är 
så dålig och ja hon kan inte hantera stress och” Man kan ju undra vem det 
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inte är som kan hantera stress då va. Men och sen ringer, ja jag får prata 
med [dottern/klienten] jag pratade ju med henne nyss och då rabblar hon ju 
upp samma mantra som mamman. Så att och jag ringde pappan och sa att 
jag blir ju tvungen att återrapportera det här för jag ser inte att hon kan ge-
nomföra det om hon inte kan passa tider och hantera stress. Och pratade 
även med [dottern/klienten] och så och ja. Det är ju synd om tjejen, men jag 
kan ju inte vänta längre, nu har hon ändå fått två. 

Kristin: Vad säger pappa? 

Daniel: Nej han är jätteförtvivlad för han vill ju att hon ska göra det här och 
han ringde till [dottern/klienten] själv och sa det att du blir nog tvungen att 
göra det. 

Kristin: Det går inte? 

Daniel: Nej det går inte. Han pratade även med, ja hon lägger bara på luren 
och sen när han pratar med mamman så, ja det är ju det han har hört i tio – 
elva år nu, så han är så trött på det här.  

Anna: För jag pratade med pappan i förra veckan, för han ringde på jouren. 
Och då sa han det att den äldsta flickan, att det blivit så mycket bättre med 
henne för att hon har flyttat hem till sin pojkvän. 

Daniel: Mmm men hon är ju hemma igen. 

Anna: Hon har flyttat hem igen då. 

Kristin: Mamma släpper inte sina döttrar. 

Daniel: Nej. Jag får ju uppfattningen att det är ju mamma och det är väldigt 
speciellt där. Det är mamman som ska ligga där och va så dålig som dött-
rarna är, men på nåt sätt så mår hon bra i det här att hon får ta dem till 
såna här kvacksalvare och får salva och massage och får ha kontakt med 
olika myndigheter. Alltså det är helt sjukt känns det som. Men det var som 
jag sa till pappan, ”vad ska jag göra, jag måste ju återrapportera nån gång, 
jag har ju en tidsram”. 

Kristin: Ja men du får väl återrapportera så får vi väl se vad [Birgitta, social-
sekreterare] kommer fram till nu när hon har kontakt med. 

Daniel: Ja men jag tänker att det är bra att du vet i alla fall så. 

Ida: Är det dom här anorektiska tjejerna? 

Daniel: Nej. 

Olle: Det här att vilja ha sjuka barn är nån riktigt tokig störning alltså måste 
ha nåt namn? 

Kristin: Münchhausen. 



122  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

Daniel: Det är som [Birgitta, socialsekreterare] sa det är nåt psykologiskt, 
Münchhausen. 

Olle: Münchhausen heter det så? 

Nina: Ja det låter, det är det första jag tänker på utan att veta. Münchhau-
sen alltså att man. 

Olle: Man spelar sjuk för och. 

Nina: Ja alltså man, man gör man försöker tillskriva sina barn X antal olika 
diagnoser och söker för det hela tiden. 

Kristin: Ja den här mamman ser ju till att ha binda sina barn kraftigt till sig. 

Nina: Ja för att ja. 

Daniel: Det är ju riktigt. 

I det här ärendet spelar fadern en tydligare roll, och faderskapet görs inte 
lika perifert som i de tidigare exemplen. Istället inkluderas fadern både i 
relation till själva ärendet, då Daniel ringer och talar med fadern, och i 
diskussionen, genom intresset från Kristin om vad fadern tycker. Faderns 
bild och socialsekreterarnas bild av skeendet tycks samstämma relativt väl. 
Det är modern som är det problematiska och socialsekreterarna försöker 
tillsammans hitta en rimlig förklaring till varför det ser ut som det gör. 
Modern antas binda barnen till sig vilket förknippas med Münchhausen 
syndromet.18 Moderskapets betydelse för barnet reproduceras därmed som 
det primära, vilket förklaras med både bindning och Münchhausen, psyko-
logiska och psykiatriska begrepp. I samtliga dessa exempel görs modern 
alltså både till den viktigare föräldern men även till primär syndabock om 
barnets behov inte anses tillräckligt uppfyllda (jfr. Franséhn, 2001). Det 
finns dock några tillfällen när dessa diskurser träder fram än tydligare, det 
är då socialsekreterarna granskar ärenden utifrån fördjupningar i BBIC. 
Under dessa granskningar eller fördjupningar tydliggörs också hur det 
finns en koppling mellan diskursen och en bio-psykologisk förklaringsmo-
dell. 
 
Fördjupningarna i BBIC gick till så att en av respektive gruppmedlemmars 
utredning granskades. Detta skedde en gång i familjegruppen, en gång i 
unga/vuxna och en gång i mottagning/utredning under tiden för min studie. 
Arbetet leddes av de bägge socialsekreterarna med vidareutbildning i sy-
                                                      
18 Münchhausen syndrom är förenklat då patienten ”spelar” sjuk, Münchhausen by 
proxy är då en förälder använder sitt barn som ställföreträdare för egen ohälsa. I 
DSM-IV-TR har Münchhausen ingen egen kod utan faller under factitious disorder 
(kod: 300.16 eller 300.19). Det räknas som en extremt ovanlig diagnos. 
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stemet. Frågeställningarna som användes är kopplade till grundprinciperna 
som de formulerats i BBIC och rör den unges delaktighet, objekts- respek-
tive subjektssyn, resurser och svårigheter, familjens upplevelse av delaktig-
het samt samverkan mellan myndigheter. Deltagarna delades in i mindre 
grupper där frågeställningarna diskuterades under ungefär en halvtimme – 
timme på egen hand innan det skedde en återsamling som återigen leddes 
av BBIC–socialsekreterarna. Även om BBIC-systemet betonar vikten av en 
helhetssyn (Dahlberg & Forssell, 2006; Socialstyrelsen, 2006a; 2006b), rör 
sig diskussionerna bland socialsekreterarna oftast på en individuell nivå. 
Det är sällan diskussionen kommer att handla om exempelvis positionella 
eller strukturella förklaringsmodeller. Snarare är det vad som närmast kan 
beskrivas som en bio-psykologisk syn på klienten som dominerar. Det 
handlar ofta om diagnoser, beteenden eller mognadsdrag. Följande citat är 
hämtade från en återsamling i mottagningsgruppen där ”BBIC-
socialsekreterarna” finns med för att leda diskussionerna och fånga upp 
vad som tagits upp i respektive grupp. Citaten är hämtade från den dis-
kussion som följer. 

 

Socialsekreterare [Oklart vem]: Jag vet inte om det hade gett mig mer att 
prata med honom själv, jag vet inte det kanske det hade gjort. 

Kristin: Jag vet att vi pratade om det och då sa jag ju det att man gjorde den 
bedömningen när vi gjorde den utredningen att vi inte pratade mer med ho-
nom utifrån hur han betedde sig, man ser ju hur gammal är han, hur mogen 
är han och. 

[…] 

Birgitta: Det är ju inte beskrivet som att han är den skitjobbiga ungen. Det 
står ju; han har symtom som ADHD men det har lugnat ner sig. 

[…]     

Birgitta: Men alltså historien upprepar sig, hon [mamman] har ju också vart 
övergiven. Hon har en mamma men hon bodde med sin missbrukande 
pappa (Mottagningsgruppen). 

 

Vad som är gemensamt för de olika exemplen är att det rör sig om förkla-
ringar på en individuell nivå. Det handlar om mognadsgrad, psykiatriska 
diagnoser som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på 
svenska: uppmärksamhetsstörning med överaktivitet) och en utvecklings-
psykologisk förklaringsmodell. I relation till kön blir detta sätt att relatera 
till ”sociala problem” intressant framförallt i det sista citatet av Birgitta. 
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Här iscensätts nämligen en utvecklingspsykologisk förklaring av ärendet. 
Det sistnämnda exemplet handlar om att pojkens situation delvis kan för-
stås utifrån mammans uppväxt och hennes relation med sin far. Detta är en 
utvecklingspsykologisk förklaringsmodell, där moderns uppväxt antas 
påverka till den grad att också sonens/pojkens uppväxt uppvisar samma 
eller liknande symtom (Burman, 2008). Poängen här är den vikt som ges 
den här typen av förklaringsmodell, där personers uppväxt lämnar spår 
som riskerar återkomma i det vuxna livet och i relation till de egna barnen. 
Detta sätt att resonera på återkommer även i andra ärenden; klientens eller 
klientens föräldrars beteende går att spåra bakåt i tiden. Här talar exem-
pelvis en socialsekreterare om en köpt insats vid ett möte i familjegruppen.  
 

Socialsekreterare [oklart vem]: Och [insatsen] har ju varit bra på så sätt att 
dom har ju bjudit in hela nätverket, för mormor och morfar dom har ju, 
alltså det är väl ett mönster därifrån också, alltså [mammans] föräldrar, hur 
dom har varit gentemot [mamman] och dom tyckte ju det var bedrövligt att 
[insats] kom in, alltså att dom har tagit emot en insats, det tyckte dom var 
och sänka sig på en nivå som inte var acceptabel och skällde på [mamman] 
för det. 

 

Här ser vi både en närmast utvecklingspsykologisk förklaringsmodell men 
även exempel på hur den närmaste familjen (nätverket) vägs in i bedöm-
ningen. Socialsekreteraren använder även i detta fall mammans barndom 
som förklaringsmodell för hennes nuvarande beteende och situation. Sam-
tidigt ges nätverket större betydelse här när socialsekreteraren betonar dess 
vikt och fokus flyttas på så sätt delvis från den enskilda individen. En viss 
förskjutning från individen sker alltså, men i första hand när fokus flyttas 
från den enskilde sker det gentemot dennes föräldrar. Även på unga/vuxna 
följer diskussionerna liknande mönster. Detta exempel är hämtat från en 
av de mindre gruppernas diskussioner innan återsamlingen i hela gruppen 
sker. Diskussionerna handlar om hur en mamma växlar mellan att vilja ha 
hjälp med den ena dottern och den andra. 

 

Eva: För hon ansökte ju […] för [dotter1] först. Så kom hon sen och så sa 
hon, ”nej men jag har ju missuppfattat alltihopa, [dotter1] ska ju inte ha 
nån insats, henne skiter jag ju i hon går ju i nian nu, det är ju [dotter2] som 
ska ha, det har ju blitt en missuppfattning alltihopa”. 

Roy (chef): Vad är det som händer. Försvarsmekanismer eller vill [hon] inte 
bli bekräftad som dålig mamma eller vad är det som? 
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[…] 

Eva: Men har det inte vart lite så också att när den ena mår bra, så mår den 
andra dåligt? 

Petra: Ja, det är så nu, nu går det bra för [dotter2] och det har det gjort 
egentligen. Alltså, hon behöver inte så mycket för att komma upp alltså bli 
stärkt så, medans [dotter1] hon är ju alldeles för mycket i symbios med 
mamman, det säger [insatsen] det är inte tydligt vem som är mamma av 
dom. 

 

Begrepp som symbios och försvarsmekanismer används för att förstå bete-
enden och de händelser som observerats. Begrepp som beskriver individu-
ella egenskaper eller nära relationer till familjemedlemmar, och analysen 
skrivs på så sätt också in i en specifik psykologisk teoretisk tradition. Che-
fen föreslår att moderns ambivalenta förhållningssätt kanske är en för-
svarsmekanism, då hon inte vill bli bekräftad som en dålig mor. Här syn-
liggörs diskursen tydligt, men på så sätt implicerar också chefens uttalande 
att hennes situation också kan tolkas i termer av ”dålig mor”. När diskuss-
ionen sedan kommer att handla om döttrarnas relation till varandra, ”när 
den ena mår bra mår den andra dåligt”, introduceras begreppet symbios. 
Ett begrepp som för tankarna till psykologin. Förklaringen som föreslås är 
att den dotter som har svårare för att bli stärkt har för nära kontakt med 
modern. Kontakten dem emellan bedöms så tät att det är svårt att avgöra 
vem av dem som är mamma till vem.  

 
Poängen här är att analysen vid dessa fördjupningar i huvudsak landar på 
en individuell närmast bio-psykologisk nivå. I relation till kön, reproduce-
ras därför modern som primär vårdnadshavare. Genomgående diskuteras 
nämligen modern i relation till barnet. Fadern omnämns ibland men disku-
teras inte alls lika utförligt. Detta behöver inte vara någon slump. Det har 
varit vanligt att mödrar som inte lever upp till diskursen om ”den goda 
modern” både bedöms och döms hårdare än fäder om de av någon anled-
ning anses ha misslyckats med barnuppfostran (Brunnberg, 2002; Burman, 
2008; Franséhn, 2001; Hilte, 2000; Kullberg, 2002; 2005; Kåhl, 1995). Ett 
sådant exempel är hur det uttryckligen kommer att handla om moderns 
relation till sina föräldrar och framförallt till sin egen uppväxt. Tanken är 
att moderns egen uppväxt och relation till sina föräldrar reproduceras till 
att även handla om relationen till det egna barnet (jfr. Andershed & An-
dershed, 2005). Visserligen kan hävdas att anledningen till att fäderna inte 
lyfts fram på samma sätt hänger ihop med att det helt enkelt inte gått att 
finna dessa kopplingar i just dessa ärenden, men om detta förfarande inte 
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problematiseras kan en diskurs om den ”dåliga modern” reproduceras, 
men även en om den ”frånvarande fadern”. Som socialsekreterarna formu-
lerar sig nu, målas modern upp som den som misslyckas och som den som 
inte kan frigöra sig från sin bakgrund medan fadern istället osynliggörs. 
Det sker dock undantag. I ärendet med Münchhausen ovan görs fader-
skapet mer aktivt, samtidigt som det går att notera en samstämmighet mel-
lan faderns uppfattning och socialtjänstens i att modern också där utgör 
det primära problemet.  
 
Eftersom flera av tillfällena som redogjorts för i detta avsnitt är till för att 
granska och diskutera utvalda ärenden utefter BBIC samt då frågeställ-
ningarna följer BBIC-strukturen, kommer naturligtvis också diskussionen 
att kretsa kring detta. Det kan leda till att vissa teoretiska utgångspunkter 
ges företräde framför andra, och kanske förklara varför dessa diskurser 
träder fram starkare vid dessa tillfällen. Eftersom BBIC bygger på bland 
annat utvecklingsekologi och anknytningsteori (se Del IV, för en exkurs 
om bland annat BBIC), går det visserligen att se hur nätverket nämns i 
diskussionerna men framförallt hur anknytningsteoretiska teorier används. 
Utvecklingsekologin får inte en lika utpräglad plats i diskussionerna som 
det psykologiskt och psykiatriskt influerade språket, vilket delvis kan för-
klara att struktur och positioner inte diskuteras i lika hög utsträckning som 
individuella egenskaper, barndom och det närmsta nätverket. Kön ges där-
för ingen framskjuten roll i diskussionerna och granskningen, men görs 
kontinuerligt ändå; i detta fall i relation till diskursen om ”den dåliga mo-
dern” och den om ”den frånvarande fadern”. I nästa avsnitt kommer dock 
delvis en annan bild synliggöras, här finns nämligen ett uttalat mål att lyfta 
in kontexten runt individen i analysen och problembeskrivningen, men 
även här reproduceras specifika könade diskurser. 

Söta flickor som skydd och pojkar som risk 

 

Marcus: Men tas det upp kön i övrigt? 

Birgitta: Vi pratar ju också om det på risk- och skydd, när vi gör risk- och 
skyddsbedömningar så tar vi upp det, eller funderar kring det.  

Marcus: På vad sätt då? 

Birgitta: Men det kan ju vara en riskfaktor att man är en kille, det kan vi ju 
prata om ibland. 

Marcus: Men nu blir jag lite förvirrad, [detta] är från Ester va? Och du job-
bar inte med Ester väl? Men ni har plockat kunskap från dem då eller? 
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Birgitta: Mmm. Dom har konstaterat att vara en pojke är en riskfaktor. 

 
Detta samtal sker när jag diskuterar kön och BBIC med en av socialsekre-
terarna. Det blir här tydligt hur kunskap hämtas från olika håll och att det 
sker en förening mellan de olika verktygen som används; vilket därmed 
även leder till att socialsekreterarna rör sig mellan olika teorier och verktyg 
med olika empirisk grund. Intressant att notera i det här fallet är att detta 
kommer från en socialsekreterare som inte är utbildad i Ester och som 
därför inte heller vare sig kan eller är tänkt ska använda det. Men trots 
detta sprids ”kunskap” hämtat från Ester att killars biologiska kön utgör 
en riskfaktor och sipprar så att säga ner till användandet även av BBIC och 
till socialsekreterarens eget arbete. Som socialsekreteraren fastslår: ”Dom 
har konstaterat [det]”. ”Pojke som risk” är en diskurs som reproduceras på 
socialkontoret och som är nära kopplat till användandet av olika mer eller 
mindre systematiserade bedömningsverktyg, framförallt gäller detta verk-
tyget Ester. ”Pojke som risk” hänger naturligtvis samman med hur också 
flickor uppfattas och förstås. För flickors del tycks det sällan handla om att 
uppfattas som en risk, istället är det andra delar som uppmärksammas. I 
detta avsnitt kommer jag därför att uppehålla mig vid ett specifikt arbets-
sätt på metodmötena, där dessa diskurser tydligt reproduceras. Det är då 
socialsekreterarna arbetar med så kallade risk- och skyddsfaktorer. 

 
Vid ärenden där socialsekreteraren kört fast och behöver hjälp av sektions-
chef och kollegor i hur arbetet ska fortskrida används ibland en modell 
som baseras på risk- och skyddsfaktorer. Idén till modellen ska enligt soci-
alsekreterarna komma från Socialstyrelsen men de låter sig även inspireras 
av BBIC och Ester (liknande modeller används dock av ett antal olika för-
fattare, se t.ex. Petitt & Olson, 1992). Denna modell ritas upp på en 
whiteboardtavla av sektionschefen och består av sex fält märkta risk, 
skydd och insats hos individ respektive kontext. Vid detta arbetssätt finns 
uttalat att även kontexten ska vägas in, både vad gäller risk- och skydd. 
Socialsekreteraren tillsammans med övriga fyller, under tiden ärendet dis-
kuteras, i vad som sägs i de olika fälten. Syftet är att dels tydliggöra var 
insatser behöver sättas in och dels vilka skyddsfaktorer som trots allt finns 
hos klienten och dennes familj. Under den tid jag befann mig på socialkon-
toret användes modellen tre gånger. Jag kommer nu att lyfta fram två av 
dessa för att exemplifiera hur flickor och pojkar beskrivs och hur deras 
situation förstås. De tabeller som används i detta avsnitt är direkt avritade 
från respektive möte.  
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Det första ärendet handlar om en flicka som skär sig och som flyttar fram 
och tillbaka mellan föräldrarna. Båda föräldrarna kastar ut flickan med 
jämna mellanrum vilket leder till att hon hela tiden åker hem till den andra 
föräldern. Ärendet presenteras i Utredning/Mottagning och enhetschefen 
ställer sig vid tavlan och ritar upp mönstret. Den socialsekreterare som är 
ansvarig för ärendet börjar med att beskriva de problem som finns och 
sedan fylls resterande rutor i tillsammans. Eftersom de flesta känner till 
ärendet sedan tidigare ges aldrig någon egentlig bakgrund till ärendet. 

 

Tabell 1. Risk- och skyddsbedömning, ärende 1. 

  Riskfaktorer Insatser Skyddsfaktorer 

Individuella Självskadebeteende 
Skolk 
Svårt med (nära) 
vänner 
Svårt i skolan 
alkohol 

BUP 
Anpassad skol-
gång 
Konflikthantering 
(föräldrar) 

Vistas i skolan 
Lätt att få kon-
takt med 
Söt  
Rolig 
Verbal 
Hjälpsökande 

Kontext Separerade föräldrar 
Konflikter 
Misshandel 
Inget ordnat boende 
Inget nätverk 
 

Familjerådgivning 
(föräldrar) 
FFT (funktionell 
familjeterapi) 

Föräldrarna har 
arbete 
Föräldrarna har 
bostad 

 
Risk- och skyddsfaktorer på både individ och kontextnivå beskrivs och 
insatser som erbjudits och genomförts redogörs för. Det rör allt från själv-
skadebeteende och alkohol till att det förekommit misshandel i föräldrar-
nas relation, samt skydd som olika egenskaper, exempelvis rolig och ver-
bal, till att föräldrarna har ordnat jobb och boende. Den slutsats som dras 
av socialsekreterarna är att det stora problemet ligger i kontexten, fram-
förallt att föräldrarna inte kan komma överens. Det bedöms inte finnas 
något annat för socialtjänsten att göra mer än att skriva remiss till BUP 
(Barn- och Ungdomspsykiatrin) och att de erbjudanden som redan erbju-
dits (familjeterapi, familjerådgivning, konflikthantering) konsekvent av-
böjts av föräldrarna. 
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Det jag vill peka på i detta exempel är att flickans egenskaper (rolig, ver-
bal) gavs såpass stort utrymme. Även att socialsekreterarna bedömde 
henne vara söt togs upp på genomgången, vilket ledde till att det noterades 
på whiteboardtavlan som ett skydd. När jag satt där på mötet reagerade 
jag på detta, jag antog att det var på grund av att det handlade om en 
flicka. Det skulle dock visa sig vara mina fördomar, klientens utseende 
kom återkommande upp på mötena oavsett dennes kön. Att någon bedöms 
som söt är naturligtvis väldigt subjektivt. För att stärka tesen om att flick-
an är söt relateras dock detta i den efterföljande diskussionen till att hon 
färgar håret. Detta förhållningssätt tydliggör hur specifika ideal för att 
göra söthet, som att färga håret, reproduceras. Representationen av den 
söta flickan innefattar med andra ord praktiker som att färga håret, att 
”bry sig om” sitt utseende. Den kvinnliga kroppen ses ofta som görbar, det 
handlar om att göra en sorts ”genuin” kvinnlig kropp. Även manliga 
kroppar görs och reproduceras naturligtvis (se t.ex. Herz & Johansson, 
2011b; Johansson, 2000). Men, den kvinnliga kroppen tenderar att både 
uppmärksammas och bedömas hårdare i relation till denna görbarhet (jfr. 
t.ex. Ambjörnsson, 2004; Hirdman, 2001). Denna görbarhet mot en ”ge-
nuin” kvinnlig kropp är förutom könad också klassmässigt bunden, vissa 
ideal relaterat till klassposition framstår helt enkelt som mer kvinnliga än 
andra (Skeggs, 1999). Håret innehar här en speciell position, kvinnor för-
väntas ofta hålla efter sin hårväxt oavsett om det gäller på kroppen eller på 
huvudet, exempelvis genom att raka, noppa, klippa eller färga hår. Det 
handlar om att disciplinera kroppen och håret i vägen mot den ”genuina” 
kvinnligheten (Ambjörnsson, 2004). Mot bakgrund av detta är det möjligt 
att förstå den koppling mellan att vara ”söt flicka” och att färga håret som 
görs. Flickan ”bryr sig” helt enkelt om och disciplinerar sin kropp lagom 
mycket för att framstå som söt. Det handlar dock om en specifik klass-
mässig och könad disciplinering, som på så sätt reproduceras som skydd på 
socialkontoret. 

 
Det andra exemplet handlar om en pojke som är tretton år gammal. Det 
som framkommer om hans situation är att hans mamma gått bort, att han 
saknar kontakt med fadern och att han därför står utan vårdnadshavare. 
Pojken har även två bröder. I början av samtalet läggs mycket tid på att 
han är pojke och återigen på klientens utseende.  

 

Birgitta: [han] är ju kille då, till och börja med. 

Kristin (chef): Mmm. (skriver) 
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Birgitta: Alla känner till ärendet eller? Vi behöver inte ta så mycket bak-
grunds. 

Birgitta: Ja vad ska vi börja med? 

Christina: Alltså riskfaktorer på individnivå, ok han är kille. Egentligen vet 
vi inte så där jättemycket mer om honom. 

Birgitta: Han har vart strulig i skolan det vet vi. 

Christina: Mmm, skolproblem har han. 

Birgitta: Som har blitt bättre precis innan mamma gick bort här, men nu vet 
vi ju inte riktigt. 

Christina: Är det att han har haft inlärningsproblem och såna saker? 

Birgitta: Inte vad vi, nej, han har haft lätt för att få med folk och så där. 

Kristin: Lätt för att få med folk innebär det att det är en trevlig kille eller? 

Birgitta: Han är lite tuff kille. Ja han ser trendig ut och han är säkert snygg i 
jämnåriga tjejers ögon, eller ja, ja det kan man ju säga. […] Det beror på 
vem som ser honom för att om det är en äldre person så kanske man kan tro 
att han är en dryg, häftig kille så med nån snedvänd keps med nåt märke 
och hood-tröja så. Så jag vet inte man kanske (Utredning/Mottagning, 2009-
12-09). 

 

Även i detta samtal blir det tydligt hur värderingar läggs på utseende, nå-
got som förekommer i alla tre risk- och skyddsbedömningar jag observerar. 
Killen här bedöms vara snygg i jämnåriga tjejers ögon men kan bland äldre 
istället uppfattas som kaxig beroende på hur han klär sig. Det jag vill peka 
på här är den vikt som genomgående ges pojkens biologiska kön. Det allra 
första som nämns när ärendet tas upp är att det handlar om en (biologisk) 
kille, vilket utan att förklaras vidare noteras under kolumnen märkt ”risk”.  

  

Tabell 2. Risk- och skyddsbedömning, ärende 3. 

  Riskfaktorer Insatser Skyddsfaktorer 

Individuella Kille 
Skolproblem 
”Olydig”? (naturlig reakt-
ion?) 
Tror att han vet att ta 

  Skolan ej orolig 
Fått ta mycket ansvar 
Lätt att tycka om 
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ansvar 
Avskärmad från sorg 

Kontext Ingen vårdnadshavare 
Ej träffat sin far på länge 
Styvpappa dubbeldiagnos 
Ekonomiska problem 
Otryggt boende 
Trångboende 
Bor i lägenhet där 
mamma dog 
Flyttat mycket 
Tid. Soc. Kontakt 
Historisk trasslig familje-
situation 
Bristande nätverk 
Orolig situation, vem har 
ansvar/vem bestämmer 
över ”mig” 
Våld i familjen 

  Morfar/styvmormor 
stöttar 
Moster/Morbror 
stöttar 

 
Det standardiserade bedömningsinstrumentet Ester, vilket används på soci-
alkontoret och delvis inspirerat socialtjänstens arbete med risk- och skydd, 
menar att pojkar per se är en riskfaktor. Dock talas det i termer av en risk-
faktor som i första hand anses vara opåverkbar, statisk (Andershed & An-
dershed, 2005; se också del IV). Men vad detta exempel visar är att statisti-
ken om att män och pojkar är överrepresenterade avseende orsak till många 
”sociala problem”, trots det opåverkbara, kan sippra ner till att användas i 
bedömningar om enskilda klienters situation. Det som händer när socialsek-
reterarna refererar till manlighet eller pojkighet är därför att det görs till 
statiska, opåverkbara fakta som, oavsett möjligheten till insatser eller ej, blir 
en belastning för klienten. Ibland kallas detta förhållningssätt för reifiering, 
det vill säga att ett skillnadstänkande mellan kvinnor och män som katego-
rier överdrivs och ses som av givna (Goodkind, 2005; Herz & Kullberg, 
2012). Detta i relation till att Christina säger: ”Egentligen vet vi inte så där 
jättemycket mer om honom”, säger något om den vikt som läggs på hans 
biologiska kön. Det hon tycks säga är att risken ligger i att han är biologisk 
kille, och att de egentligen inte har mycket mer att gå på. 

 
Risk- och skyddsbedömningarna som görs leder till en ökad fokusering på 
kontexten till skillnad från vid övriga ärendegenomgångar, socialsekrete-
rarna ”tvingas” tänka i termer av risk och skydd i relation till kontext. 
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Men trots detta landar analysnivån sällan på annat än en individ- och fa-
miljenivå. Det är ett språk färgat av psykologi, om egenskaper och utse-
ende som används och i stort sett samtliga insatser som erbjuds rör barnet 
själv, exempelvis remiss till BUP, eller den närmaste familjen, familjeråd-
givning eller FFT. Det finns alltså en diskrepans mellan vad socialsekrete-
rarna förväntas göra, det vill säga att väga in kontexten, och vad de i prak-
tiken gör, fokuserar på individen. 

 
Samtidigt impliceras föreställningar om kön i de bedömningar socialsekre-
terarna gör. Kunskaper hämtas från bland annat Ester och BBIC avseende 
vad som är viktigt att fokusera på, vilka också implicerar föreställningar. 
Exempelvis kan socialsekreterarna konstatera att vara pojke är synonymt 
med en riskfaktor och hänvisa till Ester (Andershed & Andershed, 2005). 
Utseendet som ges en framträdande roll i samtalen går att finna i exempel-
vis BBIC (Socialstyrelsen, 2009a). Det finns även en könsskillnad i hur 
pojken och flickan beskrivs i relation till utseende. Flickan görs söt och 
relateras till vissa praktiker och representationer, som hårfärgning. Pojken 
görs istället snygg och farlig. En fråga som uppstår är vad som händer med 
de flickor som inte uppfattas ha de skydd, exempelvis att vara söt, och som 
på grundval av sitt kön samtidigt inte uppfattas som risk, de är inte pojkar. 
Den flicka som i ett tidigare kapitel var svårplacerad på grund av sin pro-
blematik, kanske skulle kunna ge en fingervisning av konsekvenserna av 
detta. Hon beskrivs inte i termer av risk, utan tycks mer uppfattas som 
besvärlig. På så sätt reproduceras en statisk bild av ”sociala problem”, där 
pojkars problematik görs till en riskfaktor och flickors snarare till något 
problematiskt. Det finns ibland tendenser till att denna typ av omskriv-
ningar även vid andra tillfällen görs på grundval av kön. Under ett och 
samma möte på familjegruppen beskrivs två ”jobbiga” klienter. Kvinnan 
beskrivs då som jobbig och besvärlig, mannen som eldfängd, envis och 
energisk (Observation, Familjegruppen). Både då pojken och flickan samt 
då mannen och kvinnan beskrivs olika värderas de olika på basis av deras 
biologiska kön. På så sätt särskiljs kön och en heteronormativ diskurs re-
produceras (Butler, 1999). 

 
Jag har nu visat hur kön hanteras och förstås som skillnadsskapande prak-
tiker på socialkontoret trots idealet att behandla lika särskiljs alltså män 
och kvinnor. Jag har dessutom visat diskurser om kön som relateras till 
socialsekreterarnas arbete, samt att dessa understöds eller påverkas i olika 
hög utsträckning av olika mer eller mindre systematiska verktyg. Som sä-
kert framkommit samspelar kön samtidigt med flera andra former av kate-
goriseringar som exempelvis klass. I nästa avsnitt kommer jag titta när-
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mare på två sådana kategoriseringar som är nära förbundna med hur kön 
görs på socialkontoret; sexualitet och familj.  

Kön, sexualitet och familj 
Två kategorier som ofta knyts till och relateras till hur kön görs på social-
kontoret är hur sexualitet och familj görs och förstås. Det är implicerat vad 
en ”normal” sexualitet innefattar och hur en familj ser ut i de diskussioner 
och samtal som förs. Det heterosexuella förhållandet innehar här en speci-
ell position, så till vida att den typen av relation spiller över i vad en familj 
”är” och hur en ”normal” sexualitet görs. Ett exempel på detta är då jag 
vid ett tillfälle sätter mig ner och tittar igenom de ansökningshandlingar 
som används när personer besöker socialkontoret för att ansöka om bland 
annat försörjningsstöd. Blanketterna är formulerade så att de kan använ-
das både av ensamstående och av familjer. Men, även om de är tänkta att 
vara öppna i den bemärkelsen, ger de samtidigt en tydlig bild av vad en 
familj förväntas vara. Blanketten ska undertecknas av ”Mannens under-
skrift” och ”Kvinnans underskrift”. Även om det möjligen kan tyckas pe-
tigt att påpeka, sänder det samtidigt ut signaler om vad en ”normal” familj 
”är”, men också om hur sexualitet görs och därmed även kön. Det är en 
heteronormativ diskurs som reproduceras, en kvinna och en man som lever 
tillsammans utgör själva fundamentet för den familj som kontinuerligt 
reproduceras på socialkontoret (jfr. Butler, 1999; Mattsson, 2005; Rosen-
berg, 2002).19  
 
Familj är dock speciellt så till vida att socialtjänsten naturligtvis är tvungna 
att agera och förhålla sig till den lagstiftning som finns. Därmed finns vissa 
krav på vad en familj i juridisk och i viss mån även biologisk bemärkelse 
trots allt är. I Sverige är nämligen vad som närmast kan beskrivas som en 
biologistisk syn på familjen dominerande, så också i lagstiftning (Mattson, 
2010). Anledningen är att familj som begrepp, som allt mer kommit att stå 
för ett föränderligt och hybridiskt sätt att organisera sin vardag (se bl.a. 
Johansson, 2009), inte används i lagstiftning rörande familjeliv (Mattsson, 
2010). Istället är det föräldraskap som begrepp som används, vilket delvis 
får efterverkningar juridiskt. Titti Mattsson (2010) visar exempelvis att 
barnens behov och bästa relaterat till rätten till familjeliv, som regleras av 
Europeisk rätt, får stå tillbaka för ursprungsfamiljens och i vissa avseenden 
den utvidgade familjens rätt. Europeisk rätt betonar alltså mer och mer 
barns individuella rätt till ett familjeliv, vilket inte varit lika framträdande i 

                                                      
19 När detta skrivs har socialkontoret enligt uppgift ändrat ansökningsblanketterna, 
de tyds nu utav ”sökandes” och ”medsökandes” underskrift. 
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en svensk kontext. Det finns vidare, som Mattsson uttrycker det, en obefo-
gat stark koppling i svensk rätt mellan rättsligt och biologiskt föräldra-
skap. De fall där barnets rätt trots allt ges tolkningsföreträde sker då vård-
nadshavaren exempelvis inte ”hävdar sin rätt” (Mattsson, 2010:170). Mot 
bakgrund av denna starka koppling och hur rätten därför dömt i ärenden 
gällande exempelvis vårdnad och omhändertaganden, måste socialtjänstens 
sätt att förhålla sig till familjebegreppet förstås. Följande ärende ställer 
saken på sin spets när Socialtjänsten inlett utredning avseende om en poj-
kes föräldrar verkligen är hans föräldrar i biologisk mening.20 Denna dis-
kussion äger rum mellan en kvinnofridssekreterare och chefen. Kvinno-
fridssekreterarna är intresserade av om och i så fall hur de kan hjälpa kli-
enten i att upprätthålla kontakt med pojken. 

 

Gunilla: Ehhh. [Klienten] undrade jag och [Sofia/Socialsekreterare på kvin-
nofrid] om lite, om hon kan göra nånting själv nu, det här med vårdnaden 
och så. Är det bara pojkens ombud som kan agera? Kan mamman göra nån-
ting själv? 

Kristin (chef): Nej hon har ju inget, hon är ju ingenting. 

Gunilla: Nej men hon är ju ändå förälder åt pojken, känslomässig förälder 
liksom. 

Kristin: ja men inget juridiskt. Du vet att hon är ju ingenting egentligen i nu-
läget för honom. Nej hon har ju ett ombud, det är ju [namn på ombud]. Jag 
har pratat med [ombudet], och [ombudet] skulle vända sig till den gode 
mannen.  

Gunilla: Men är det inte hennes systers pojk? 

Kristin: Ja men hon och hennes syster är i så fall inte helsyskon och inte 
halvsyskon heller, finns inga blodsband överhuvudtaget. 

Gunilla: Pojken bor nu hos den som han tror är, eller trodde var hans 
pappa. Jag tycker det här är lite ledsamt, för helt plötsligt har vi en pojk 
som inte har nån förälder överhuvudtaget. Så jag tycker egentligen det är en 
ganska förfärlig process som har pågått. Vi har helt plötsligt gjort ett barn 
helt faders- och moderslöst. Istället för att han åtminstone kunde få tro att 
nån utav dom var hans föräldrar, det tycker jag hade varit mer humant. Eh, 

                                                      
20 När jag ställde frågor kring detta ärende menade socialsekreterarna att de, om det 
kommit till Socialtjänstens kännedom att barnets vårdnadshavare inte är detta i la-
gens rätta mening, är tvungna att utreda barnets situation. Alla tycktes mer eller 
mindre vara överens om att detta, för barnets bästa, var mycket olyckligt eftersom 
barnet levt under tron att ”uppväxtföräldrarna” också var de biologiska föräldrarna. 
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men den mannen som han bor hemma hos nu, han är ju vårdnadshavare för 
honom och han bor ju där, sen är det så att den här mannen och [klienten] 
som numera är separerade dom har ju ändå den form av överenskommelse. 

 

Den ena klienten (”mamman”) menar att pojken är hennes systers son 
trots att pojken och hon saknar biologiskt släktskap. Chefen uttrycker sig i 
termer av att ”[’mamman’] är ingenting”, vilket tydliggör det biologiska 
föräldraskapets starka ställning. Vid de tillfällen där familjer inte utgörs av 
en biologisk mamma, en biologisk pappa och ett eller flera barn används 
ofta den här typen av omformuleringar som syns i exemplet ovan. Även 
om Gunilla delvis opponerar sig mot en allt för ensidig bild på föräldra-
skap visar hon samtidigt att ett ”äkta” föräldraskap är biologiskt. Detta 
sker i beskrivningen av klienten som en ”känslomässig förälder”. Genom 
det uttalandet positioneras klienten både som förälder (”förälder ändå”) 
och inte som en förälder (”känslomässig”).  
 
Detta sker även i andra ärenden då familjeförhållandena bedöms ligga 
utanför en heteronormativ och biologisk kontext. Andra liknande omfor-
muleringar som exempelvis används i andra ärenden på socialkontoret är 
”inte pappa, den svenske mannen” eller ”han som leker pappa” (Observat-
ionsanteckningar 091019:2). Omformuleringarna tydliggör på så sätt att 
en ”normal” familj i huvudsak görs synonymt med en biologisk kärnfamilj, 
där de som av olika anledningar inte platsar måste göras till något annat. 
De som på olika sätt avviker ställs dock alltid mot föreställningen av vad 
en ”normal” familj är. ”Han som leker pappa” synliggör på så sätt att han 
aldrig kan vara pappa men däremot kan låtsas inneha en ”normal” roll i 
familjen, han leker helt enkelt. På liknande sätt används begreppen 
”känslomässig förälder” och ”den svenske mannen” alltid i relation till 
föreställningar och uppfattningar om en ”normal” förälder eller pappa. 
Klienterna görs på så sätt till något avvikande bortom den hegemoniska 
diskursen av en familj vilket samtidigt reproducerar samma diskurs genom 
att de hela tiden måste relateras till hegemonin för att förstås. Detta kan 
förstås i termer av att ”den avvikande” aldrig kan vara avvikande utan att 
först inkorporeras i normen. ”Den avvikande” måste kännas igen för att 
överhuvudtaget kunna uppfattas som avvikande (Ahmed, 2000). Det ”är” 
en pappa, men inte en ”riktig” pappa, han leker därför pappa. 
 
I de begrepp som används beroende på om det är en mamma eller pappa 
som avses går det även att skönja en skillnad. Pappan ”leker” eller görs till 
en ”svensk man”, till skillnad mot mamman som görs till en ”känslomässig 
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förälder”. Här görs alltså det ”oriktiga” föräldraskapet olika beroende på 
kön och en närmast stereotyp bild av fäders och mödrars roll går att 
skönja, där mödrarna förväntas stå för det känslomässiga föräldraskapet 
medan fäderna ges en mer perifer roll. Faderns roll har ofta setts som peri-
fer, vilket delvis stämmer, samtidigt som det naturligtvis är en historisk 
förenkling (Se t.ex. ”faderskapets historiska utveckling” i Johansson, 2004; 
2009; Plantin, 2001). Samtidigt är kön inte det enda som påverkar diskur-
sen av en familj, snarare är det ett samspel mellan kön och andra position-
ella faktorer. Ett exempel på detta är hur en familj ska leva för att vara en 
familj, detta märks i förbifarten av en diskussion på familjerätten om vart 
ett ärende ska hamna, i kommunen eller i en grannkommun. Anledningen 
till att diskussionen uppstått är att barnen är skrivna i olika kommuner, 
vilket gör att vissa barn faller under socialkontorets ansvar medan de 
andra hamnar i grannkommunen. Frida inleder: 

 

Frida: Dom har nog bara gått på det som jag tänker du sa till mig alltså där 
barnen är skrivna är det som gäller. 

Kristin (chef): För då får man kanske meddela dom det tänker jag att det är 
därför vi har agerat, men dom får gärna handlägga alltihopa, det är helt ok. 

Frida: Pappan ifrågasatte också, varför ska jag komma till dig, jag har en 
handläggare i [grannkommunen], alltså så. Och det var därför jag trodde att 
dom hade ett ärende men det hade dom väl inte då jag vet inte han kanske 
menade familjerätten i [grannkommunen]? 

Hanna: Jag vet inte, hon kanske inte ville säga. Hon sa att ni kanske känner 
till dom bättre än vad vi gör, så sa hon. 

Tobias: Men då kan du säga att dom är helt okända för oss så då är det så 
att dom har kännedom så kanske det är bättre att dom i [grannkommunen], 
du vet ju inte vad finns det för historia där, dom kanske. 

Frida: Nej dom har ju bott där tidigare som familj när hon blev, alltså när 
han slog henne och hela paketet (Familjerätten). 

 

I denna konversation om en familj där mamman och pappan inte längre 
lever tillsammans, används beskrivningen ”som familj” för att tydliggöra 
en specifik tidpunkt och en specifik situation eller kontext. Det vill säga att 
de då mamma, pappa och barn levde tillsammans följaktligen sågs som och 
kunde betecknas som en familj. När denna situation inte längre gäller kan 
de därför inte heller anses vara en familj. Konstruktionen av vad en familj 
är utgörs därmed i det här fallet av en heterosexuell kärnfamilj som dessu-
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tom även måste leva tillsammans. I den avslutande kommentaren från 
Frida blir det tydligt att en familj är en enhet som hålls samman av ett fler-
tal maktasymmetrier för att kunna kallas familj. Positioner som kön, rum 
och biologi spelar alla in i bedömningen av vad en familj ”är”.  
 
Förutom i förhållande till hur just familj görs, konstrueras genomgående 
heterosexualitet till norm på socialkontoret genom de diskussioner och 
bedömningar som görs. Attraktion förväntas exempelvis uteslutande upp-
stå mellan kvinnor och män, eller som här mellan pojkar och flickor. Ett 
sådant exempel är det som nämndes i avsnittet om pojkar som risk ovan, 
jag repeterar slutet på det citatet för att tydliggöra. 

 

Birgitta: Han är lite tuff kille, ser trendig ut och han är säkert snygg i jämnå-
riga tjejers ögon, eller vad.. ja det kan man väl säga. 

[…] 

Birgitta: Det beror på vem som ser honom. För om det är en äldre person så 
kanske man kan tro att han är en dryg häftig kille så med lite snedvänd keps 
med nåt märke och nån hood-tröja så. Så jag vet inte riktigt. 

 
Beskrivningen av pojken handlar en hel del om hans utseende. Men, hans 
utseende ges två olika tolkningar. För det första sätts killars utseende i 
relation till vad flickor tycker, vilket även sker i ärenden då det är ett om-
vänt förhållande, det vill säga då klienten är en flicka. En trendig kille blir 
på så sätt snygg i just flickors ögon. Det är en heteronorm som följaktligen 
reproduceras, killars snygghet ges ett värde ur flickans perspektiv (Butler, 
1999; Mattsson, 2005; Rosenberg, 2002). Andra former av möjliga relat-
ioner, som att killen skulle kunna uppfattas som snygg i andra killars ögon, 
uttalas aldrig på samma sätt. På så sätt osynliggörs andra former av relat-
ioner än just inom ramen för heteronormativitet. Intressant att notera i 
fallet ovan är att detta, för det andra, dessutom sätts i relation till ålder. 
Om det istället är en äldre person som möter klienten menar de att det 
finns en risk för att han inte längre ses som snygg utan som dryg och hot-
full. Vari den här skillnaden i hur pojken uppfattas ligger redogörs aldrig 
för, men uppenbart blir att uttalandet implicerar föreställningar baserade 
på kön, sexualitet och ålder. Dels är det alltså en heteronormativ diskurs 
som förmedlas där män och kvinnor förväntas vara attraherade av 
varandra eller uppfatta varandras snygghet, vilket inte gäller män och män 
eller kvinnor och kvinnor (Butler, 1999; Mattsson, 2005; Rosenberg, 
2002). Dels är det även en diskurs baserad på ålder, där ålder kan spela ut 
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kön och göras till primär maktasymmetri. Här anses exempelvis inte be-
traktarens kön spela någon roll.  

 
Denna heteronormativa diskurs skapar, precis som när personer faller ut-
anför ramen för en ”normal familj”, en osäkerhet avseende hur andra ty-
per av relationer ska benämnas. Precis som med familjebegreppet sker det 
därför omformuleringar och förskjutningar även när det gäller sexualitet 
och icke-heterosexuella relationer. Ett exempel på när detta sker är då 
Mottagningsgruppen diskuterar ett ärende som inkommit i form av en 
anmälan. Klienten som är kille anmäls till socialtjänsten av en vän som är 
tjej. 

 

Johanna: Ja men det är ju [Klient] som den här anmälan kom in igen nu då 
och [Olle] har träffat honom tillsammans med en socialsekreterare från 
[grannkommun]. Och det mötet fick jag ju berättat för mig idag bara, men 
jag vet inte du kan väl dra lite?  

Kristin (chef): Från [grannkommun]? 

Johanna: [Klienten, man]. har en flickv- alltså inte en flickvän på det sättet, 
en tjejkompis. 

Kristin: Jaha det var hon som har gjort den här anmälan nu? 

Johanna: Ja men precis, hennes mamma råkar ju va’ socialsekreterare då, 
det är mamman som ligger på att [Klient] minsann ska få den hjälp han be-
höver och det är klart att han ska få det, men.  

 

I detta ärende ringer en tjej och anmäler att hennes kompis, en kille, inte 
har det bra hemma. Eftersom vännerna har olika biologiska kön uppstår 
ett problem i samtalet ovan. Det problematiska ligger i hur deras relation 
ska kategoriseras. Utgångspunkten för Johanna ligger i begreppet flickvän, 
det är det hon utgår från när hon försöker beskriva relationen. På så sätt 
impliceras det ”normala” i artikuleringen av flickvän. Samtidigt gör social-
sekreteraren en omformulering genom att förskjuta betydelsen av flickvän 
till ”alltså inte flickvän på det sättet”, eftersom relationen inte bedöms 
inrymmas i det ”normala”. Genom den här typen av omskrivningar, även 
om det just är en omskrivning, rekonstrueras därför heterosexualitet sam-
tidigt som norm (jfr. Butler, 1999; Rosenberg, 2002). Män och kvinnor 
bör vara sexuellt attraherade av varandra och om de har en relation därför 
inneha en kärleksrelation sinsemellan. Tjejen och killen i citatet borde i 
första hand vara flick- och pojkvän, och det krävs en omformulering för 
att även deras relation ska kunna inrymmas. På så sätt stärks hegemonin – 
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en kärleksrelation, samtidigt som betydelsen förskjuts – det är även möjligt 
att gå utanför en kärleksrelation. Det är dock relativt sällan det uttrycks så 
explicit som ovan, detta får ses som ett undantag, ofta sker det istället mer 
implicit bland annat genom att normativa antaganden om kön, sexualitet 
och familj ligger bakom hur bedömningar görs. Johanna argumenterar i 
detta samtal för att en klient, en ensamstående mor, ska få ekonomiskt 
bistånd till kläder. Kläder ingår i försörjningsstödsnormen, vilket klienten 
uppbär, men Johanna vill bevilja ytterligare bistånd. Detta måste dock 
förankras i gruppen och hos chefen. 
 

Johanna: Hon är aktivt arbetssökande, jobbar lite grand på timmar och hon 
har sommarjobbat och alltså lite grand så där. Alltså ljusning kan ju inte jag 
se, det är en rätt driftig tjej som försöker. Hon har alltså inga, hon har haft 
väldigt mycket bekymmer så, men det hör ju egentligen inte dit. Sonen är ju 
inte hos sin pappa, han är misstänkt för att ha utsatt pojken för sexuella 
övergrepp. Sen hör ju inte det till vinterkläderna, men hon är ganska ensam 
med sin pojk om man säger så, så hon har ingen pappa som, jag tror inte 
han hjälper till så mycket. 

[Gruppen skrattar] 

Kristin (chef): Och hon har inget underhåll för honom så? 

[Gruppen fnittrar och pratar i bakgrunden] 

Johanna: Jo det har hon ju det också i och för sig. Ni bara sitter och skrat-
tar, att du är så jävla duktig och åker till MAXI kvart över sju på morgonen 
och köper kalla vinteroveraller [ironi] (Mottagningsgruppen). 

 

Johanna menar att mamman i detta ärende saknar en pappa som hjälper 
till tillräckligt mycket. Dels formuleras detta i termer av att mamman, inte 
pojken, inte har en pappa. Dels att denna avsaknad även skulle bidra till de 
ekonomiska bekymmer mamman hamnat i. Det är även ett uttalande som 
bygger på en specifik bild av vad en familj är eller bör vara. Implicerat i 
detta uttalande finns alltså en syn på den ”normala” familjekonstellationen 
som bestående av en mamma, en pappa och barn. En familj där om pap-
pan är frånvarande medför vissa problem (jfr. Johansson, H., 2006), i detta 
fall ekonomiska. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att detta natur-
ligtvis kan leda till ekonomiska problem för mamman och pojken. Min 
poäng är dock att det uttrycks på ett sätt som att mamman behöver en 
pappa och att det inte är möjligt att organisera familj på ett annat sätt. 
Problemen som uppstått blir så att säga en naturlig följd av familjens orga-
nisation. Samtidigt är detta ingen bild som delas av de övriga socialsekrete-
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rarna och chefen. Chefen ifrågasätter om det inte finns underhåll och 
gruppens reaktion, att skratta åt det, skulle kunna tolkas som att de inte 
ser skäl att bevilja extra bistånd med anledning av klientens nuvarande 
situation. Det kan alltså förstås som ett motstånd mot den bild Johanna 
målar upp. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en heteronormativ diskurs 
som reproduceras på socialkontoret (Butler, 1999; Mattsson, 2005; Ro-
senberg, 2002). Den ”normala” relationen förväntas bestå av en man och 
en kvinna. Detta synliggörs dels genom att det på olika sätt uttryckligen 
uttalas, genom exempelvis den i flickors ögon snygga pojken ovan, ansök-
ningsblanketterna för försörjningsstöd eller den familj som saknar en 
pappa som hjälper till. Men det synliggörs även genom vad som inte passe-
rar genom nålsögat för vad en ”normal” relation är. De relationer och 
familjebildningar som tvingar fram olika former av omskrivningar för att 
de inte passar in i ramen för en heterosexuell, ”normal” relation, som ex-
empelvis i fallet med flickan som inte är ”flickvän på det sättet”. Hon är 
fortfarande flicka och vän men görs genom omskrivningen till en avvi-
kande flickvän. Deras relation görs till något som skiljer sig från den 
”normala” relationen mellan en flicka och en pojke. Genom denna hetero-
normativa diskurs interagerar flera maktasymmetrier med varandra. Kön, 
sexualitet och familj samverkar och positionerar klienter som antingen 
inom ramen för vad som är acceptabelt eller som något avvikande. I ex-
emplet med den snygga killen ovan, får även ålder en framskjuten position 
då betraktarens ålder antas förändra hur killen uppfattas av andra. Från 
att ses som snygg av flickor i samma ålder till dryg av äldre personer. Det 
finns sällan ett uttalat, artikulerat motstånd mot dessa hegemoniska dis-
kurser, gruppens reaktion i det sista exemplet kan dock tolkas i termer av 
ett mer implicit motstånd mot en beskrivning av klientens behov av en 
pappa som hjälper till och att detta skulle föranleda behov av ytterligare 
bistånd. Även de omformuleringar som görs kan tolkas i termer av mot-
stånd, men de leder samtidigt till att också hegemonin reproduceras. Om-
skrivningarna görs snarare till undantag gentemot normen. I nästa avsnitt 
kommer jag lyfta fram ytterligare en diskurs som genomgående reproduce-
ras på socialkontoret och vad detta kan få för konsekvenser om en klient 
uppvisar samma problembild men faller utanför normen. 

Kvinnor som offer och en gränsfigur 
I det här avsnittet kommer jag att fokusera på hur kvinnor tenderar att 
beskrivas i termer av offer eller motsvarande där de antas sakna agentskap. 
Detta sker framförallt i relation till kvinnofridsärenden, vilket jag redan nu 
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vill påpeka naturligtvis kan innebära att kvinnor är offer för mäns våld, 
men det gäller även i andra ärenden. Det sätt som kvinnor beskrivs i relat-
ion till våldsärenden får två konsekvenser, dels låser det fast kvinna som 
kategori till att handla om någon mer eller mindre utan agentskap gene-
rellt. Det tenderar så att säga att spilla över, även om det är tydligast i 
kvinnofridsärenden återkommer det även i andra ärenden. Det får också 
konsekvenser för hur maskulinitet och män förstås i termer av det kvinnor 
inte har, det vill säga agentskap. För att tydliggöra den första punkten, den 
dominerande bilden, kommer jag lyfta fram exempel på när detta beskrivs 
av socialsekreterarna. Den dominerande bilden av den drabbade av våldet 
är en kvinna som har en relation med i första hand en man. Mannen utgör 
då förövaren. En bild som återkommer i relation till bland annat våld i 
nära relationer, utsatthet och prostitution (se t.ex. Herlof Andersen, 2008; 
Knutagård, 2009). För att tydliggöra den andra punkten, konsekvensen då 
hegemonin inte stämmer med verkligheten, kommer jag istället att använda 
mig av en så kallad gränsfigur. En gränsfigur kan användas för att synlig-
göra dominerande diskurser men även avvikelser och förskjutningar. I 
stora drag handlar det om någon eller något som inte riktigt kan hanteras 
inom ramen för de förklaringsmodeller som dominerar, vilket leder till 
omformuleringar och förskjutningar (Staunæs, 2004). Denna gränsfigur 
handlar om en ung man som lever tillsammans med sin far, en relation i 
vilken det misstänks förekomma våld. På grund av att den unge mannen 
inte faller inom ramarna för vare sig diskursen om den som utsätts för våld 
eller inom ramarna för aktuell lagstiftning (exempelvis LVU, Lag med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga) ställer det till problem för hur soci-
altjänsten ska förhålla sig till situationen. 

 
I första hand när det handlar om våld i nära relationer, men det sker även i 
relation till andra ärenden, är det vanligt att kvinnor ses som och därmed 
också görs till offer. Anledningen till detta är naturligtvis att mäns våld 
mot kvinnor ofta begränsar kvinnors agentskap. Denna koppling hänger 
naturligtvis samman med, särskilt avseende våld i nära relationer, den kun-
skap som finns tillgänglig och de specifika satsningar som gjorts. Ett sådant 
tydligt exempel är att det på socialkontoret finns två socialsekreterare som 
uteslutande arbetar med kvinnofridsärenden. Men, det reproduceras därför 
också ofta en föreställning om en tydlig koppling mellan kön, misshandel 
och vem som är offer respektive förövare. Ofta följer beskrivningarna av 
män och kvinnor detta mönster. Som hos kvinnofridssekreterarna där Sofia 
beskriver en man och en kvinna för Kristin. 
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Sofia: Mycket speciell man. 

Kristin (chef): Ja väldigt speciell man är det. Ja men det händer mycket 
konstigheter här verkligen. 

Sofia: Ja, och jag anser ju att detta är ett, att hon är ett offer. Alltså hon är 
hörselskadad och kom till Sverige, hade inget språk och han är mycket spe-
ciell man. 

 

Mannen beskrivs här som avvikande, han är en ”mycket speciell man” och 
görs på så sätt till en annan sorts man. Kvinnan å sin sida ”är ett offer”. 
Foucault (1961/1983; 1978/2002) menar att makt måste förstås som pro-
duktiv, det vill säga att den tar sig uttryck på en rad olika sätt relationellt. 
Makt är med detta synsätt inget som ges och tas. Men, genom att beskriva 
situationen på det sätt som sker, fråntas kvinnan sitt agentskap och man-
nen ses som den som tagit makten från henne. Hon befinner sig naturligtvis 
i en utsatt situation, hörselskadad och ”saknar” ett språk. Men genom att 
fokus uteslutande ligger här och genom att beskriva henne i termer av offer 
låses de båda på så sätt också fast i sina positioner. Detta sätt att resonera 
på är som sagt återkommande oftast i denna typ av ärenden. Det skapas på 
så sätt en diskurs om vem den misshandlade (kvinnan) är, en diskurs som 
även sprider sig till andra avdelningar på socialkontoret. Som en socialsek-
reterare på familjegruppen uttrycker sig: ”hon beter sig som en ’misshand-
lad kvinna’” (091014:2). Misshandlade kvinnor antas alltså dela vissa 
karakteristika och beteenden. Men, som jag nämnde ovan gäller inte detta 
enbart i relation till våld i nära relationer. Även i andra ärenden beskrivs 
kvinnor och män ofta på olika sätt, vilket får konsekvenser för bilden av 
kvinnan som ”liten” och sårbar. På mottagningsgruppen lämnar Ida en 
kort rapport om ett pågående ärende där hon nyligen träffat båda föräld-
rarna till ett barn, var för sig. Det jag vill peka på är hur Ida beskriver dem. 

 

Ida: Nu har jag träffat mamman ihop med [Kollega] och hon var ju en väl-
digt ledsen liten mamma. Vi har träffat pappan idag, [Annan kollega] och 
jag. Och det var en väldigt speciell pappa. 

 

På det sätt mamman beskrivs som ”väldigt ledsen” men framförallt som en 
”liten” mamma, är det lätt att få uppfattningen av att hon behöver skyd-
das, näst intill omhändertas (dock kanske inte i första hand i juridisk me-
ning). Detta måste naturligtvis ställas i relation till hur pappan beskrivs 
som ”väldigt speciell”, han är alltså något udda men inte alls i samma be-
hov av omhändertagande. Detta sätt att göra olika beskrivningar på basis 
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av kön återkommer även hos Johanna, också hon i Mottagningsgruppen, 
när hon pratar om föräldrarna till en flicka som är aktuell på socialkon-
toret. 

Johanna: Alltså pappan tänker inte göra nånting den vårdnadshavaren finns 
inte. Den som finns är en mamma som är helt slut, hon är helt färdig, hon 
orkar ingenting, hon orkar inte ta hand om sig själv. Hon är helt hysterisk 
hon vet inte vart hon ska ta vägen, hon kan inte fatta ett vettigt beslut. Hon 
kan inte tänka en klar tanke knappt och [dottern] gör ju precis som hon vill 
(Observation, Mottagningsgruppen). 

 
Johanna beskriver här mamman med begrepp som ”helt färdig”, ”orkar 
inte”, ”hysterisk”, ”kan inte fatta vettiga beslut” och ”inte tänka en klar 
tanke”. Bilden av mamman som framträder är snarast en person som sak-
nar agentskap och som behöver ett omhändertagande. Fadern å sin sida 
beskrivs med orden ”finns inte”. Detta är alltså ett mönster som framträ-
der på socialtjänsten generellt men som ofta ställs på sin spets vid våld i 
nära relationer. Jag vill, innan jag går vidare, stanna upp kort och åter 
betona att det naturligtvis kan vara så att mamman är ”helt färdig” och 
pappan i föregående exempel kan uppfattas som ”väldigt speciell”. Po-
ängen här är dock inte huruvida just dessa klienter ”är” som de beskrivs 
utan att peka på den diskurs om män och kvinnor som med dessa beskriv-
ningar reproduceras på socialtjänsten.  
 
Detta sätt att förhålla sig till kvinnor och män kan ha delar av sin förkla-
ring i de uppgifter som ålagts socialtjänsten. Socialtjänstens och i synnerhet 
kvinnofridssekreterarnas uppgift blir att i första hand se till den utsatta 
kvinnans intressen (och eventuella barn). Enligt socialtjänstlagen ska soci-
alnämnden särskilt beakta hur kvinnor som utsatts eller utsätts för våld i 
nära relationer kan ha behov av stöd och hjälp. Insatser som kan komma 
ifråga kan förutom råd och stöd även vara tillfälligt boende och ekono-
miskt bistånd (SOSFS 2009:22). Det gör att situationen med den våldsutö-
vande (mannen) kan uppfattas som relativt låst. På detta möte var en prak-
tikant med, förutom praktikanten var en av cheferna närvarande och Sofia 
som ”drar” ett ärende. Det som händer här är att praktikanten börjar 
ställa frågor om mannen. 

Sofia: det är ju så att det är ju inget liv alltså. För det, det kommer naturligt-
vis, det sa hon ju själv, han hade ju, dels så hade han ju varit hos hennes 
bästa väninna. Först så kom han hit när han blev frisläppt, sen så åkte han 
ju ner till hennes bästa väninna i [annat län] så bodde han där i ett antal 
nätter och hade nån relation med henne och fick henne och skvallra allt som 
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han visste, som [kvinnan det handlar om] hade gjort, vilka hon umgicks 
med. Sen så kommer han hit och sen var han nere i [grannland] och var be-
rusad och sen. Alltså det är ju samma liv igen han kommer till och leva med 
missbruk och kriminalitet. 

Praktikant: Men får han själv någon hjälp eller så? 

Sofia: [suckar] ja, han får ju ingen hjälp härifrån det får han ju inte då va, 
men alltså. 

Praktikant: han måste nästan uppsöka den själv för att få? 

Sofia: Ja. Han, det första han gjorde när han kom ut ur fängelset det var ju 
egentligen att komma hit och söka en bostad. Så han har ju nån form av, 
han har ju en socialsekreterarkontakt här. Men jag tror inte att han nyttjar 
henne till mer än egentligen socialbidrag och för att leta bostad. Sen är det 
ju så här att när han satt inne då blev han ju också erbjuden alltså miss-
bruksvård, som han avsade sig. Han var ju inte intresserad av någon be-
handling av nåt slag. 

Praktikant: Men gud, det borde vara obligatoriskt på fängelse. 

Sofia: jo men man kan inte, vill man inte så vill man inte. 

Praktikant: Nej, nej. 

Sofia: Det är ju så. Och sen kommer han ifrån en familj som är väldigt vid 
sidan av om man säger så. Så på ett sätt kan jag förstå, vad har han och gå 
tillbaka till. Det är inte så enkelt. (Roy (chef): nej). Faktiskt. Och han är väl 
nästan storebror nu, det förväntas nog en del av honom i den familjen 
också. Men vi får se vad som händer, men det blir inte ok om hon och bar-
nen väljer att dom ska bo med honom igen för då får det konsekvenser, vi 
kan inte utsätta barnen för det igen.  

Roy: Ja men det är igång i alla fall. 

Sofia: Ja. 

 

I det här ärendet uttrycks en tydlig frustration över att inte kunna göra 
något åt mannens situation. Samtidigt framkommer det att mannen haft 
(alternativt har) kontakt med socialtjänsten. Mannen har tidigare utsatt sin 
partner för våld, suttit i fängelse och har nu avtjänat sitt straff. Det finns en 
oro både hos socialtjänsten och hos kvinnan att mönstret ska upprepas, det 
vill säga att mannen ska bosätta sig hos kvinnan och barnen samt utsätta 
dem för våld. Om den ena diskursen som återkommer är den utsatta och 
många gånger hjälplösa kvinnan, är mannen relativt osynlig i de flesta 
diskussioner. När mannen, som i det här fallet, tas upp är det istället en 
hopplöshet men även en ovilja att försöka möta problemet den vägen. ”ja, 
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han får ju ingen hjälp härifrån det får han ju inte då va”. Samtidigt faller 
också mannen under socialtjänstens ansvar, det är alltså inte bara kvinnan 
som ska erbjudas stöd och hjälp utan även mannen ska få detta. Dessutom 
ska familjen kunna erbjudas hjälp och stöd om kvinnan ”väljer” att flytta 
ihop med mannen igen (se Socialstyrelsen, 2011a). Det finns alltså ingen 
juridisk motsättning mellan att erbjuda insatser åt den som utsatts för våld 
och den som utsätter. 
 
Socialtjänsten arbetar uttryckligen med kvinnofrid i ärenden avseende våld 
i nära relationer och kvinnofridssekreterarna ser sig således som att de 
jobbar på kvinnornas uppdrag, med deras intressen framför ögonen. Något 
de också på ett sätt gör och ska göra enligt uppdraget. Hur arbetet organi-
seras får dock konsekvenser för synen på kön, våld och ”sociala problem”. 
Kvinnan tenderar genomgående att ses som ett offer för sin situation något 
som därför kräver ett relativt stort omhändertagande. Mannen, som ofta är 
orsaken till problemet, å sin sida lämnas ofta helt utanför diskussionerna 
och insatserna. Förutom att dessa artikulationer kan reproducera föreställ-
ningar om män och kvinnor generellt kan, som tidigare forskning visat, 
våld i andra former av nära relationer som inte faller inom ramen för en 
heteronormativitet hamna i skymundan. Detta har visat sig vara fallet i 
relation till HBTQ-familjer där våld förekommer. Ett faktum som bland 
annat specifikt drabbat män då det ofta saknas skyddade boenden för män 
(Socialstyrelsen, 2011b). Men, som vi ska se kan det också handla om 
andra former av familjekonstellationer. 

 
Under tiden för min etnografi återkommer följande ärende hos flera av 
avdelningarna och flera socialsekreterare uttrycker en oro över situationen. 
Det hela rör sig om ett tidigare kvinnofridsärende, där modern har kontak-
tat kvinnofridssekreterarna på grund av en oro för sonen som fortfarande 
bor hemma hos fadern. Även det personliga ombud som har kontakt med 
sonen har kontaktat kvinnofrid. På flera sätt påminner den unge mannens 
nuvarande situation om vad som annars skulle betraktas vara ett kvinno-
fridsärende. Det är troligen också därför hans mamma, men framförallt det 
personliga ombudet, vänder sig till just kvinnofrid och inte andra avdel-
ningar. På grund av den unge mannens ålder och framförallt kön ställer 
detta till problem för hur socialtjänsten ska hantera ärendet. Även i detta 
ärende går det att utläsa inte bara hur socialsekreterarna ser på den unge 
mannen och dennes situation utan även på mamman och pappan, vilket 
naturligtvis säger något om synen på kön. Ärendet diskuteras under ett 
möte mellan Kvinnofridssekreterarna och närmaste chef. Kvinnofridssekre-
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terarna vet inte hur de ska hantera ärendet, modern vill att pojken får 
hjälp, den unge mannen själv vill inte ha hjälp.  

 

Gunilla: Modern behöver kontroll över familjen […] fadern styr […]. 

Kristin: Man får väl lyssna på vad han säger [pojken själv eftersom han inte 
vill ha någon hjälp utan säger sig vara nöjd som det är]. Han har ju sin 
mamma också, hon får ju försöka stötta och pusha honom till eget boende 
eller så han får den hjälp han behöver. 

Gunilla: Nu lämnas ansvaret över på modern att göra ngt [känns inget bra, 
socialsekreteraren jämför här med kvinnofridsärenden, menar att det ju är 
fadern som är dominerande och styr] 

Kristin: Det är två kontrollmänniskor detta [modern och fadern]. 

Gunilla: Men hon har ju blivit sån [av faderns behandling]. 

Kristin: Men det vet vi ju inte, vi har ju bara hennes bild (Anteckningar, 
möte med Kvinnofrid). 

 

Efter att modern tagit kontakt med kvinnofrid sker denna diskussion med 
en av cheferna, Kristin. Det är framförallt tre saker jag vill peka på innan 
jag går vidare till andra möten där samma ärende tagits upp. För det första 
förläggs ansvaret på den unge mannen själv att vilja ha och att be om 
hjälp. Så länge han själv inte gör det är det inte möjligt för socialtjänsten 
att hjälpa till. Här menar jag att det finns en könsskillnad, även om detta 
krav naturligtvis gäller för alla socialtjänstens klienter (så länge de inte 
faller under någon tvångslagstiftning vill säga), har ett ”reguljärt” kvinno-
fridsärende större fokus på kvinnans situation och mindre på hennes eget 
agentskap. Det vill säga att ärendet bedöms allvarligt och en större fokuse-
ring på omhändertagande och motivation till att ta emot hjälp inleds. För 
det andra, den reaktion som socialsekreteraren Gunilla uppvisar i samband 
med att chefen menar att den unge mannen har mamman som hjälp och 
stöd. Socialsekreteraren landar precis som i exemplen ovan i kvinnan som 
offer utan egen agenda eller agentskap. Istället är det pappan, vilket det 
mycket väl kan vara – viktigt att poängtera – som får mamman att agera 
som hon gör. Mamman har ”blivit sån”. Det tredje och sista jag vill poäng-
tera är den avvikande bild av skeendet som chefen bidrar med. Dels menar 
hon att både mamman och pappan är ”kontrollmänniskor”, det vill säga 
att de bägge strävar efter och konkurrerar om kontrollen över den unge 
mannen. Dels den avslutande kommentaren om att den information de har 
att gå på enbart kommer från just mamman. Pappans och sonens bild av 
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vad som hänt saknas alltså delvis. Efter den här korta introduktionen av 
ärendet kommer jag nu beskriva en längre redogörelse för det från ett av 
kvinnofrids metodmöten. I denna redogörelse klarnar bilden av sonens 
situation och det blir än tydligare hur ärendet ”skaver” för socialtjänstens 
möjligheter att erbjuda stöd och hjälp. Gunilla inleder redogörelsen för 
ärendet: 

 

Gunilla: Då kan jag informera om att jag har haft ett möte idag, det var där-
för jag inte var med på […] för det har vi bokat sen en tid tillbaka. Jag tror 
att vi har berättat om den här kvinnan förut som har en son som har fyllt 
20, som har ett lätt begåvningshandikapp, ADHD, kan vara asperger också, 
nåt åt det hållet. Som är i klorna på sin pappa. Alltså mamman får inte 
träffa pojken alls i stort sett, pappan styr och ställer, oerhört mycket. Han 
har gjort så när kvinnan bodde i familjen också, dom har vart gifta i 20 år 
eller nåt sånt där. Det har vart en oerhörd kontroll och styrning, en del 
våldsamma inslag men mest är det psykisk misshandel så kvinnan är ehm.. 
ja väldigt påverkad av det. Och i somras så lyckades hon ta sig därifrån så 
hon har ett eget boende nu, en egen lägenhet och nu ser mannen till att poj-
ken inte får träffa sin mamma. Pojken och mamman bokar tider, dom ska 
umgås lite grann och pappan kan liksom bara skicka ett sms ’vi hoppar bion 
ikväll’. Och det kan vara liksom tio minuter innan pojken och hon ska träf-
fas, så han saboterar precis allting. Han tvingar pojken att gå upp klockan 4 
på morgonen, eller fem kanske det är, mellan fyra och fem, så promenerar 
dom två mil tillsammans varje morgon sen åker dom till [badhus] och sim-
mar en kilometer eller två, sen åker dom till ett gym och tränar. Nu till hös-
ten har pojken börjat en folkhögskoleutbildning på […] i [grannkommun], 
pappan kör honom dit, hämtar honom från början gjorde han så för att han 
skulle ha full kontroll på pojken, han får liksom inte ’nej jag sticker till 
några kompisar idag’ finns inte utrymme till nånting sånt, inte en millimeter. 
Så lärarna fick säga till pappan att det är liksom mindre uppseendeväckande 
att en 20 årig pojk kommer i färdtjänst än att pappa kör och hämtar på det 
här viset, alltså du utsätter pojken när du gör på det här viset så nu får poj-
ken åka tåg och buss själv, nu är han betrodd med det. Alltså hela pojkens 
tillvaro ser ut så här.  

 

I denna inledande beskrivning av Gunilla får vi en bild av sonen, en ung 
man, på 20 år som kontrolleras hårt av sin far. Uppgifterna som detta bas-
eras på kommer från den unge mannens moder. Pappan ska enligt uppgift 
begränsa sonens umgänge med mamman, tvinga honom att träna, köra 
honom till och från skolan, vilket speglar hela hans tillvaro. Om detta vore 
en kvinna som bodde med en man hade troligen samma situation tolkats 
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inom ramen för just kvinnofrid. Ytterligare en aktuell händelse leder in på 
detta spår. 

 

Gunilla: Mannen har alltså utsatt pojken för nånting utanför [badhus] nu 
under hösten, han har gett sig på honom och ryckt tag i honom och ruskat 
om honom på nåt sätt så att en helt okänd kvinna har gjort en polisanmä-
lan. Det finns ett vittne till som också ställer upp och säger att ’så här får det 
inte gå till’ som också ska höras. Kvinnan gjorde en egen polisanmälan men 
vågade inte, orkade inte gå igenom det för att pojken blir utsatt. Nu har 
pojken börjat och bli aggressiv mot kvinnan också sa att ’du får inte kon-
takta mig’, ’du får inte komma till min skola’, alltså han svär och lever och 
skickar hemska sms och sen så när han träffar sin mamma den lilla stund 
han får lov att träffa sin mamma så är han jätteångerfull och säger att ’det 
är pappa som tvingar mig att säga såna här saker. Pappa håller på och tjatar 
på mig hela tiden, hela tiden, så jag orkar inte mer, jag orkar inte stå emot 
honom’, och han är jätteledsen och han är trött och så vidare. Så här har 
han levt jättemånga år den här pojken. Idag hade vi ett möte med kvinnans 
psykoterapeut och kvinnans väninna […] hon säger, för hon satt där, och 
hennes terapeut heter […], hon satt här. För dom vill liksom att nånting 
måste hända, psykoterapeuten säger att […], som kvinnan heter, hon kom-
mer liksom, hon är inne i bearbetningsfasen fortfarande, hon kommer inte 
vidare för att hon är så orolig för sonen. Det som händer kring sonen, man-
nen skickar sms – [ger order], du kan hämta […], som pojken heter där, du 
ska skjutsa honom dit, du får följa med honom till ridningen, men han får 
inte göra det, han skickar [order], han håller på fortfarande och det är hen-
nes enda chans och få träffa pojken när han liksom ger henne en timma här, 
en timma där. Dom har en hund tillsammans som mannen styr och ställer 
med också. Psykoterapeuten säger att [mamman] måste avlastas på nåt sätt 
och önskar att vi ska ta kontakt med LSS för nån slags information och be-
gäran eller ett samtal kring, hur kan vi hjälpa pojken så han får ett eget liv 
på nåt sätt. Och det sa jag, att det kan vi göra men jag känner att jag vill in-
formera om det också, men pojkens tidigare handläggare på LSS nu har 
kommit tillbaka från en mammaledighet och hon har lite tidigare erfaren-
heter av mamman och pappan också, pappan är mycket, mycket styrande. 
Han talar om för handläggare vart skåpet ska stå, han har varit med pojken 
här och ansökt om försörjningsstöd. Det är pappan som talar om ’så här gör 
vi va’, han liksom dirigerar med hela handen och har alltid gjort så. Han har 
kontakt med [Arbetsförmedlingen] och talar om liksom, han har liksom full 
koll på allting och det är ingen som säger emot honom, han har liksom, han 
intar rummet på nåt sätt. Så att vi ska kunna börja nåt slags samarbete så 
att mamman ska kunna avlastas, så att hon kan komma vidare i processen 
och att vi ska kunna hjälpa pojken på nåt sätt. Problemet för den här pojken 
är att han har fyllt 20 så egentligen är det ju ingen som kan, han ska ju an-
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söka om insatser enligt LSS själv. Men eftersom han inte har förståndet hela 
vägen så kan han ju inte det, och han har inte kraften att stå emot sin pappa 
heller.  

Ju mer historien nystas upp framgår två saker. Det ena är att sonens situat-
ion ses som låst och att det är pappan som håller sonen tillbaka. På grund 
av sonens ålder är det dock svårt för socialsekreteraren att erbjuda honom 
hjälp och stöd. Exempelvis måste han själv söka insatser via LSS. Genom-
gående finns det en vilja hos socialsekreterarna att hjälpa sonen, samtidigt 
som de landar i att han på olika sätt inte ryms inom ramen för de insatser 
som kan erbjudas. Det gör dock modern som utgör den andra punkten jag 
vill ta upp. En anledning som anges till att sonen bör erbjudas hjälp är att 
modern behöver avlastning för att gå vidare. Det skulle kunna tolkas på 
minst två sätt. För det första att diskursen om kvinnan som offer reprodu-
ceras, det är modern som behöver hjälpen. Men, för det andra kan det 
också tolkas som att socialtjänsten på grund av att det inte är möjligt att 
nå sonen riktar in sig på modern för att den vägen kunna hjälpa också 
sonen. På grund av att sonens situation inte riktigt kan förklaras inom 
ramen för befintliga diskurser om ”den utsatta” omtolkas han tills han 
platsar. 
 

Gunilla: Alltså när jag har hört mammans berättelse, nu har vi träffat henne 
ett tag, så är det ju nästan hedersrelaterat som jag tänker för pojken har 
inget som helst utrymme till nånting, inte nånting. Alltså han fick lov av sin 
pappa, han är 20, att gå på [lokal ungdomsfest anordnat av kommunen], 
som var i fredags som fritidsgårdarna anordnade, den började klockan sju 
och den är ju egentligen för högstadieungdomar och några gymnasieungdo-
mar. Han fick lov och vara där till halv tio, för sen skulle han gå och lyssna 
på [konsert] på lördan på [spelplats] alltså då talar pappan om att det här 
klarar du inte, så två och en halv timme. Alltså så styrd är han och pojken 
är liksom, han orkar inte. Pappan tar ut alla pojkens pengar, lägger, han har 
ett kassaskåp hemma i huset. Talar om att här ska pengarna ligga, det är jag 
som ansvarar för pengarna. 

[…] 

Gunilla: Men, nånstans så måste vi hjälpa den här pojken för han är utsatt 
för kvinnofrid eller vad ska jag säga också. Han är en, eller det det. 

Roy (chef): Yes. 

Gunilla: Ja, så att ni vet liksom. Så om han skulle dyka upp igen också den 
här pojken så kanske vi skulle prata med den som får, så att vi kan hand-
lägga tillsammans i så fall. Att vi finns i bakgrunden om det finns möjlighet 
till det. 
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Chef: Varför inte. 

 

I dessa citat sker just den här typen av omskrivningar av pojkens situation 
för att det ska bli möjligt att erbjuda stöd och hjälp. Först talar socialsekre-
teraren Gunilla utifrån hedersrelaterat våld. Pappans hårda gränssättning 
bedöms likna hur hedersrelaterat våld tar sig uttryck. Senare i samma sam-
tal drar socialsekreteraren dock paralleller till den egna verksamheten, 
kvinnofrid. Detta leder också till en lösning, eller åtminstone en väg ut ur 
den låsning som sker i ärendet. Om sonen söker försörjningsstöd igen 
skulle kvinnofridshandläggarna kunna finnas med ”i bakgrunden” som 
stöd och som en resurs för den socialsekreterare som handlägger ärendet. 
På så sätt kan sonens problematik förstås och hanteras som ett kvinno-
fridsärende utan att kunna vara det. Förutom att sonens situation inte kan 
hanteras som ett kvinnofridsärende fullt ut, blir det tydligt genom hur mo-
dern beskrivs att hennes situation delvis överskuggar sonens. Gunilla forts-
ätter: 

 

Alltså min tanke är ju att egentligen skulle pojken därifrån, egentligen skulle 
vi rädda dom nånstans, men mamman hon är helt slut nu. 

[…] 

Och säkerligen kanske inte mamman heller, jag vet inte riktigt. Så det är ett 
komplext ärende, jag kände lite grand att dom tyckte vad gör ni nu då, men 
jag sa det vi stöttar kvinnan i detta sen inser ju vi att det här är ju lite mer 
än ett kvinnofridsärende för pojken har ju liksom inga möjligheter själv. 
Nånstans så känner ju både jag och [kollega] att lite kontakter skulle vi 
kunna ta så får vi se vart vi kommer med det. 

[…] 

Och jag tänker att vi kan, jag tänker att man kan bryta sekretessen för 
skydd för en annan. Jag säger det vi absolut måste. 

Roy: Nej nej jag tänker absolut, vi ska aldrig låta sekretessen hindra oss och 
göra ett bra arbete. 

Gunilla: Nej, jag tänker att. 

Roy: Vi måste hitta. Men mamman kan vara också den som anmäler till 
LSS? 

Gunilla: Ja, hon har ju kontakt med den här [LSS-handläggaren]. 

Roy: Då så, då blir det lättare. 
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[…] 

Gunilla: Ja det är en mycket kompetent kvinna och på alla sätt och vis och 
så, mitt i allt detta så är hon jätterolig det är lustigt, men hon är så trött nu, 
men hon skämtar ändå. Alltså hon har galghumor i det här sjuka systemet 
som hon lever i för att han är ju, när hon berättar om [mannen] så får hon 
en särskild röst som han antagligen använder och när hon berättar hur han 
säger, så säger hon ibland ’nej men herregud det här är ju för fan inte klokt’ 
säger hon, så kan hon skratta åt honom också för han är.. han är, ja man 
skulle kunna sätta en diagnos för honom för han är fan mig inte frisk. Och 
nu har jag sagt det till henne också att det skulle kunna vara så att han blir 
frihetsberövad, det vet vi inte, han kan få fängelse. ’Ja det vill jag ju inte’ sä-
ger hon då. Alltså det. 

Roy: Varför det? 

Gunilla: Ja men du vet att hon är inte fri ifrån honom ännu, han fortsätter 
kontrollera henne. Han har full koll hela tiden. När hon flyttade så var han 
och snurrade, hon såg hans bil överallt. Precis överallt och då hade hon ju 
tagit med sig hunden. För det sa jag till henne att det kan du göra tycker jag, 
så har du nån hos dig och en del män som är så här ger ju sig på djuren 
också så han skulle ju likaväl gett sig på hunden. Han var och snurrade till 
det tog bara några dar så visste han var hon bodde. 

 

Det vanligaste sättet att beskriva mamman på är, som sker i de inledande 
citaten här, som en trött, sliten mamma utan möjlighet till kontroll och 
agentskap. Mamman är ett offer för sin situation och kan därför inte 
hjälpa sonen. Samtidigt sker förskjutningar även här, då hon istället till-
skrivs både styrka och agentskap. Ett sådant exempel är då socialsekrete-
rarna ser en möjlighet i att det är hon och inte de som anmäler sonens situ-
ation till LSS, ett annat är då hon beskrivs som kompetent med galghumor. 
Fadern beskrivs dock genomgående som förövaren och därmed också an-
svarig för sin och de andras situation, vilket han mycket väl kan vara. För-
utom att utsätta sonen och mamman för psykisk och fysisk misshandel 
antas det faktum att mamman inte vill att pappan ska hamna i fängelse 
bero på hans inverkan på henne. Mamman är inte fri utan fortsatt för-
tryckt av pappan, även om de inte längre lever tillsammans. 

 
Den unge mannens situation utgör en gränsfigur i relation till vem som är 
ett offer och inte. På grund av hans kön och ålder är det svårt att få honom 
att platsa inom ramen för befintliga diskurser, hans position skaver. Ge-
nom att synliggöra den unge mannen och placera honom i en kvinnofrids-
kontext, synliggörs också den starka kopplingen kvinna – offer, man – 



152  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

förövare som finns. När offret också är en man är det inte möjligt att möta 
honom inom ramen för dominerande diskurser och förklaringsmodeller. 
Socialsekreterarnas lösning blir därför att genom omskrivningar försöka få 
honom att platsa. Den unge mannen är en gränsfigur, hans situation syn-
liggör dominerande diskurser, kvinna som offer, och hans situation per se 
skapar motdiskurser, också män kan vara offer. Det förekommer dock 
även ett mer uttalat motstånd mot att sätta likhetstecken mellan kvinna 
och offer. Vid ett tillfälle diskuterade jag synen på manligt, kvinnligt och 
våld i nära relationer med kvinnofridssekreterarna. Vid denna diskussion 
framkommer en annan bild än vad som görs i beskrivningarna av och sam-
talen om klienter. För det första beskrivs inte kvinnorna lika tydligt som 
offer och för det andra breddas också bilden av männen. 

Gunilla: För jag tänker att det är lätt att tänka sig att kvinnan är ett offer 
och hamna i det och att det är så det blir alltså att mannen är stark och 
kvinnan är svag. Men vi ser ju att kvinnorna gör ju ändå val och det, nu när 
jag pluggade i höstas så kände jag att, men visst, läste en av dom böckerna 
där. Att man gör, att kvinnor som blir vådtagna gör också ett val att inte 
kämpa emot för att man vill inte bli mer skadad, alltså man screenar av si-
tuationen man är i så gör man val, ska jag kämpa emot ska jag inte ska jag, 
alltså jag kan bli dödad, jag kan överleva. Alltså man gör val hela tiden och 
det gör kvinnorna och vi ser väldigt starka kvinnor också och att det är det 
som är viktigt att hålla kvar. För vi vet ju att männen ser sig själva som offer 
också: Hon bara tjatar och tjatar och tjatar, hon är så jävla dum, så jag var 
ju tvungen och. Alltså dom ser sig själva som offer, dom har inga handlings-
utrymmen och dom slår för att dom inte har några alternativ. För det hör vi 
ju liksom och vet vi ju också att det är så man berättar sin berättelse som 
man också.  

Marcus: Men dom möter aldrig ni så att säga? 

Gunilla: Nej vi gör inte det. 

Marcus: Män som offer då om man ska använda det ordet, möter ni dom? 

Gunilla: Hittills har vi inte gjort det, men skulle det komma en man och 
säga: "Jag lever med en kvinna eller en man som utsätter mig för det här 
och jag måste ha hjälp", så får vi ju, då tar vi ju emot honom. Men frågan 
är ju om man som man i ett heterosexuellt förhållande alltså vad, alltså 
forskningen säger ju att den man som lever i ett förhållande med en kvinna 
som där det förekommer psykisk misshandel och även fysiskt, men mannens 
känsla av utsatthet är ändå mindre än kvinnan för att faktum är att mannen 
ändå har en fysisk styrka. Sen om det finns jättemycket forskning på det 
som kan vidhålla det, det vet inte jag. Alltså det är ett litet område än så 
länge. 
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När Gunilla reflekterar över synen på kvinnor som utsatts för våld, fram-
träder en annan bild än kvinnan som offer. Dels menar hon att också dessa 
kvinnor gör val och dels menar hon att de också har styrkor. Hon beskri-
ver visserligen fortfarande en utsatt kvinna, som utsatt för våld eller våld-
täkt, men samtidigt en kvinna med styrkor och agentskap. Gunillas be-
skrivning av män och manlighet är dock fortfarande i termer av agentskap 
och styrka. Män som slår kan se sig själva som offer menar hon, men de är 
det inte. Män som själva blir utsatta för våld i nära relationer blir aldrig ett 
lika stort offer som en kvinna i samma situation. Anledningen är att män 
antas ha ”en fysisk styrka”, vilket antas leda till en mindre känsla av ut-
satthet. Detta ifrågasätts dock av Sofia: 

 

Sofia: Men det är klart att det måste finnas alltså kvinnor som är farliga 
också. 

Gunilla: Ja som inte är friska på nåt sätt och som också har ett psykopat-
beteende och som har, absolut det måste det finnas men. 

Sofia: Det är nog svårt för dom männen att, alltså det är nog svårt för en 
man på nåt sätt att komma och be om hjälp. 

Gunilla: Ja. 

Sofia: Ja alltså för det är ju inte manligt [hänvisar till föreställningar om 
manlighet, min kommentar]. 

Gunilla: Nej. Och där påverkar ju samhällets syn på kvinnor och män, na-
turligtvis. Ja så om en man skulle hamna på vårat kommunkontor och säga 
"Nu måste ni hjälpa mig, jag har ingenstans att ta vägen, för min fru har 
slagit mig sönder och samman" Jag vet inte om man, ja men, jag vet inte ens 
om dom hade hänvisat honom hit (Sofia: nej), för det gör de ju med kvinnor 
som kommer dit och är helt förtvivlade. Då omhändertar man henne och 
släpper henne inte, och hon ska hit och vi ska hjälpa henne, men jag vet inte 
om man har en bild av att "bli slagen av ett fruntimmer?". 

 
Sofia menar att även kvinnor kan vara farliga (mot män), hon pekar även 
på att det finns diskurser av manlighet som gör det svårt för män att 
komma till socialtjänsten och be om hjälp då det inte anses ”manligt”. 
Sofias inlägg utmanar på så sätt bilden av kvinnan som offer och mannen 
som förövare, och visar samtidigt att det finns en stark koppling mellan 
manligt och aktörskap. Samtidigt som Gunilla visserligen håller med, ex-
empelvis genom att hänvisa till samhällets syn på kvinnor och män och 
svårigheten för män att söka och få hjälp, reproduceras dock genomgående 
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synen på att män ”normalt sett” inte kan vara offer. Detta syns genom de 
omskrivningar som görs. Till skillnad från när män är förövarna, handlar 
det i Gunillas beskrivning av kvinnor som förövare om en speciell sorts 
kvinna, den med ”psykopat-beteende”. En ståndpunkt som kommer att 
underbyggas även av Sofia. 

 

Sofia: Men det beror nog på, kommer det en gammal man stapplandes, be-
rättar så. Så kanske man ser det på ett annat sätt för där, där vet man nog 
att det kan förekomma. 

Gunilla: När man är lite skröplig och man är, hemtjänsten kan säkert se den 
typen. 

Sofia: Ja, det tror jag, där kan det nog förekomma bland både män eller 
kvinnor. Men annars är inte jag säker på att man tar det på allvar. Jag me-
nar jag, jag hade ju, men det var ju också en utav gangstrarna om man sä-
ger, men han kom ju väldigt upprätt en gång och berättade att hans kvinna 
hade minsann slagit honom och hon hade nog gjort det ganska rejält här 
över örat och han hade nog faktiskt lite ont. Det var ju inte så att han var 
rädd, men det var väldigt så, mmm berättade detta. Och jag fick ett sånt där 
skrattanfall, men det hade jag ju aldrig fått. 

Gunilla: Och då säger man: "Men vad hade du gjort då?" (sägs med för-
numstig ton). 

Sofia: Ja precis och så blir det ju, ja.. Så hade jag ju aldrig agerat om det 
kommit en kvinna och sagt så naturligtvis va. Så att nånstans så är man ju 
färgad själv. 

 
Precis som att den ”vanliga” kvinnan inte platsar inom ramen för förövare, 
platsar inte mannen inom ramen för offer. För att detta ska ske krävs om-
skrivningar, det behöver handla om en ”svagare” manlighet, vilket här 
symboliseras med den gamla och skröpliga mannen. Genom denna dialog 
synliggörs vilken syn på män och kvinnor som dominerar. Män ses som 
starka, både fysiskt och psykiskt, kvinnor som svagare. För att det ska vara 
möjligt att föreställa sig det omvända förhållandet sker omskrivningar av 
manligt och kvinnligt. Män som offer handlar därför om specifika typer av 
män, de gamla och svaga, kvinnor som förövare om specifika typer av 
kvinnor, psykopater. I den avslutande dialogen synliggörs även vad som 
kan hända om inte heller dessa omskrivningar fungerar. En ”gangster”, jag 
tolkar detta som en tuff och hård man med brottsligt leverne, berättar att 
han blivit slagen av sin partner. Detta föranleder ett skrattanfall hos social-
sekreteraren. Gunilla menar att hon om det händer snarare tenderar att 
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lägga det på mannen, ”vad hade du gjort” för att förtjäna det, säger hon. 
Sofia genomskådar här diskurserna genom att reflektera över att kvinnor 
aldrig skulle ha fått det bemötandet och att de själva, som socialsekreterare 
och människor, färgas av dominerande föreställningar om manligt, kvinn-
ligt och våld. Jag tolkar det även som att Gunilla genom att reflektera över 
hur hon reagerar genomskådar diskursen och den reproduktion hon själv 
är delaktig i och medskapare av.  

 
Genom att starkt förknippa kön med vissa specifika egenskaper, som 
styrka hos män, och med vissa positioner, som utsatthet hos kvinnor, re-
producerar Gunilla och Sofia dominerande diskurser om män och kvinnor. 
Detta syns både i hur de beskriver män och kvinnor, men även i de om-
skrivningar som de gör då personer inte platsar inom ramen för domine-
rande diskurser. Samtidigt är det möjligt att utläsa ett visst motstånd mot 
dessa diskurser, eller åtminstone en medvetenhet om att de själva reprodu-
cerar dem. Exempelvis sker detta då Gunilla beskriver den skillnad i om-
händertagande som kan ske på grundval av föreställningar, eller då Sofia 
reflekterar över hur hon bemött den man som slagits av sin partner. Detta 
förhållningssätt skulle kunna tolkas i termer av vad Paul Willis (1977) och 
Mairtin Mac an Ghaill (1988) kallar för partiellt genomskådande. De an-
vänder begreppet för att visa hur unga kan se hur vissa strukturer påverkar 
dem och utan att ha utvecklat mer avancerade analyser kunna förstå vissa 
processer. Socialsekreterarna har partiellt genomskådat vissa strukturer 
och kan se vissa processer till en följd av detta, samtidigt tycks de sakna 
verktyg för att omsätta detta i praktiken. 

 
Sammanfattningsvis tillskrivs ofta kvinnor en position som offer för sin situ-
ation, även om de i praktiken kan vara offer görs de på så sätt samtidigt 
synonyma med att vara ”den utsatta”. Även om det kan ske omskrivningar 
och förskjutningar, exempelvis i termer av att påvisa styrka, är det vanligast 
att den utsatta ses som kvinna. Detta går igenom allt från socialtjänstens 
uppdrag, via namnet på avdelningen ”kvinnofrid” till hur kvinnor och män 
beskrivs och förstås. Manlighet å andra sidan intar en relativt undanskymd 
plats i de fall då det inte görs synonymt med förövaren. Mannen är den som 
vill något, som strävar efter makt och som utsätter (oftast kvinnan). Diskur-
sen om den misshandlade och utsatta, den som behöver socialtjänstens stöd 
och hjälp, utgörs därför av en kvinna som utsätts av en man. I de fall där 
detta de facto inte stämmer tvingas därför socialtjänsten till omformuleringar 
och förskjutningar. Den unga man som antas vara utsatt av sin far platsar 
inte inom ramen för dominerande diskurser, den utsatta mannen blir en 
gränsfigur. Gränsfiguren både förskjuter diskursen om den utsatta till att i 
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viss mån också kunna innefatta män, men sätter samtidigt ramarna för en 
dominerande diskurs. Detta blir tydligt i de försök till omformuleringar som 
sker – hedersrelaterat och kvinnofrid – för att få mannen att platsa inom 
befintliga diskurser. Han befinner sig alltså i en situation där han både plat-
sar och inte platsar inom diskursen om den utsatta. Även om det är möjligt 
för socialsekreterarna att se och tolka dominerande diskurser och de proces-
ser som följer i dess spår, rör sig detta om ett partiellt genomskådande. Kun-
skapen och reflexiviteten omsätts inte i praktiken. 

En könad praktik 
Socialsekreterarna i studien skiljer på manligt och kvinnligt beteende och upp-
rätthåller en relativt statisk syn på kön, där exempelvis skillnader inom könen 
inte lyfts fram eller problematiseras. Ofta är det dessutom stereotypa egen-
skaper som reproduceras (jfr. Kullberg, 2002; 2004; Mattsson, 2005; Orme, 
2003; Zufferey, 2009). Kvinnor antas exempelvis använda en annan typ av 
våld än män och bedöms ha skiljda intressen. Det leder till att bedömningar, 
beslut och bemötande kopplar ihop förväntade beteenden med vissa praktiker. 
Ett sådant exempel är mamman som flyttar från sin son, vilket leder närmast 
till ett fördömande från socialsekreteraren. Att flytta ifrån sin son på det sättet 
är inte förenligt med uppfattningen om hur en mamma bör bete sig och därför 
fördöms det. Ett synsätt som återkommer i diskursen om den dåliga modern 
(jfr. Brunnberg, 2002; Franséhn, 2003; Hilte, 2000; Kullberg, 2002; 2005). 
Mattsson (2005) har pekat på hur socialt arbete tenderar att organiseras uti-
från heteronormativa antaganden, vilket också sker på socialkontoret i denna 
studie. Förutom den åtskillnad som görs kontinuerligt mellan manligt och 
kvinnligt, exempelvis genom diskursen pojke som risk, förekommer det att 
manliga och kvinnliga socialsekreterare organiserar sig i par baserat på en 
föreställning att de kan komplettera varandra utifrån sin position som man 
respektive kvinna. Vilket de ibland också kan göra.  
 
Det är viktigt att poängtera att socialsekreterarnas bedömningar inte sker i 
ett vakuum utan att det påverkas av en rad faktorer på flera olika analytiska 
nivåer (Herz & Johansson, 2011a). Även om arbetet är organiserat i så 
motto att det finns ett handlingsutrymme för socialsekreterarna att själva 
fatta beslut om klienter inom organisationen (se t.ex. Lipsky, 1977; Svens-
son, 2007) påverkas arbetet samtidigt av en rad andra faktorer bortom själva 
mötet och socialsekreteraren själv. Två sådana tydliga exempel för synen på 
kön är den inverkan både klienterna själva har på arbetet men också de ra-
mar som sätts upp av de, från ledningshåll, inköpta insatserna. Med ut-
gångspunkt i detta blir det heller inte särskilt konstigt att vissa insatser reser-
veras ett kön framför ett annat (jfr. Bates & Thompson, 2002; Kullberg, 
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2002). Socialsekreterarna har helt enkelt inte alltid ett val, utan tvingas om 
de är intresserade av en insats för en klient anpassa sig till det utbud som 
finns, ett utbud som många gånger redan är könat på förhand (se Mattsson, 
2005 om behandlingshem). Samtidigt är det viktigt att poängtera, som i 
exemplet med sonen och fadern som tycktes ha problem med kvinnliga soci-
alsekreterare ovan, att det inte alltid är helt klart huruvida uppfattningen 
verkligen ligger hos klienten eller hos socialsekreterarna själva.  

 
Dessa dominerande diskurser av manligt och kvinnligt får konsekvenser de 
gånger de inte är tillräckliga för att täcka in alla klienter. Ett sådant tydligt 
exempel är den unga man som bedöms vara utsatt av sin far. Andra exem-
pel rör de omformuleringar som görs av föräldraskap och relationer mellan 
pojkar och flickor som inte platsar inom ramen för dominerande diskurser 
ovan. Deras närvaro leder till förskjutningar och omformuleringar men 
synliggör samtidigt, just på grund av dessa omformuleringar och förskjut-
ningar, hegemonin. 

 
Det förekommer även ett motstånd mot dominerande diskurser, det är 
tydligt vilken roll ett forum som metodmötena kan innebära för möjlighet-
erna att öppna upp förståelser av kön och etnicitet. Genom att ifrågasätta 
och ställa frågor om sådant som annars kanske skulle tas för givet, är det 
möjligt för socialsekreterarna och chefen att utöva motstånd. Ett sådant 
konkret exempel är när chefen och en socialsekreterare försöker föra in 
missbruk som tänkbar förklaring till en flickas situation. 

 
Kön får sammanfattningsvis ofta status av att vara en icke-fråga på social-
kontoret i studien. Det är en nivå som inte lyfts fram, analyseras eller pro-
blematiseras. Istället betonas individualitet, neutralitet och objektivitet. Sam-
tidigt är det alltså i allra högsta grad en faktor som påverkar möten, samtal, 
bedömningar och beslut. Även om flera socialsekreterare uppvisar en skepsis 
mot neutralitet och objektivitet när de intervjuas införlivas inte denna skepsis 
i det dagliga arbetet. Här reproduceras kön som något statiskt och görs till 
en skillnadsskapande praktik, där män är män och kvinnor är kvinnor även 
om visst motstånd och förskjutningar formuleras. Tydligt blir också att kön 
ofta samspelar med andra former av maktasymmetrier i socialsekreterarnas 
förståelse av kategorierna. 
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9. Etnicitet i socialt arbete 
 

”Vi har inte så många invandrare i kommunen”, var ofta det svar jag fick 
när jag försökte närma mig frågor om etnicitet. När det gällde dessa frågor 
tycktes de alltså i första hand göras synonyma med ”invandraren”. Ytterli-
gare en sak som ofta nämndes i samband med mina frågor var, precis som 
när kön togs upp, vikten av att bedöma alla individuellt eller lika oavsett 
ursprung. Framförallt betonades alltså även här en objektivitet och indivi-
dualitet i mötet med klienterna och en önskan om att dessa maktasym-
metrier inte ska påverka möten, bedömningar och beslut. Men, trots detta 
förekommer det, precis som med kön, att bedömningar påverkas av etnici-
tet på basis av föreställningar kopplade till detsamma. Vad dessa dock har 
gemensamt är att de alltid handlar om just personer med ursprung utanför 
Sveriges gränser. En annan sak som blir tydlig när detta ämne diskuteras är 
hur begreppet tolkas. Trots att det finns en rad olika definitioner på vad 
etnicitet kan betyda (se t.ex. Wikström, 2009 för en översikt) görs det i 
socialtjänstens förståelse av begreppet synonymt med i första hand ur-
sprung.  
 
I detta kapitel kommer jag att försöka bena ut dessa tolkningar av etnicitet 
och ras, samt hur de kan komma till uttryck i det praktiska arbetet. Först 
återgår jag till temat som även kom att inleda kapitlet om kön ovan, näm-
ligen utgångspunkten att Var man kommer från spelar ingen roll. Andra 
delen utgår från ett fall som tydliggör en av de vanligaste förståelserna av 
etnicitet, nämligen kopplingen till ursprung. I vikten av sitt ursprung, blir 
detta synligt genom den betoning som görs av socialsekreterarna på att 
människor med annat ursprung än svenskt ska kunna bibehålla kontakt 
med sitt ursprung på olika sätt. I nästa avsnitt redogörs för att det just i 
första hand tenderar att reduceras till att handla om personer födda utan-
för Sverige. Etnicitet och ras görs helt enkelt till frågor om ”de andra”. 
Även detta kapitel avslutas med en diskussion om en avvikande diskurs, 
även om det oftast handlar om ”de andra” finns det avvikande förståelser, 
en sådan sker i relation till svenskhet eller vithet. 

Var man kommer från spelar ingen roll 
Precis som när socialsekreterarna talar utifrån ett könsperspektiv på arbe-
tet, kretsar även frågor om etnicitet, ras och kultur kring att behandla alla 
lika oavsett ursprung, hudfärg, kultur eller etnicitet. Socialsekreterarna 
inleder ofta sina resonemang på liknande sätt oavsett om det gäller kön 
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eller etnicitet, sen kan det trots detta uttalande landa i att etnicitet spelar 
roll, vilket jag tittar närmare på i nästa avsnitt. 

 

Marcus: Etnicitet/kultur då, pratar man om det? 

Ulrika: Nä, det gör man nog inte heller, i den bemärkelsen. Nej. Utan det är 
väldigt individ alltså (Unga/vuxna). 

 

Närmast genomgående poängteras precis som om kön, lika möjligheter, 
objektivitet och vikten av att behandla någon som en individ som i citatet 
ovan. Individualitet ställs på så sätt mot positionella faktorer, en individ är 
därmed någon som står fri från den typen av inverkan. Eftersom social-
tjänsten inte ska döma människor efter ursprung, hudfärg eller etnisk här-
komst, antas de samtidigt kunna bortse från dessa faktorers eventuella 
inverkan helt. Det är även detta resonemang som Birgitta (Mottagnings-
gruppen) är inne på i föregående kapitel, det vill säga: ”[D]et finns en 
grundprincip: Likvärdiga möjligheter för alla barn […] oavsett kön, relig-
ion, etnicitet”. Denna grundprincip leder paradoxalt nog till att frågorna 
inte lyfts fram och analyseras eller diskuteras. 

 
Dominelli (2008) är inne på ett liknande resonemang. Hon menar att soci-
alsekreterare tror att de helt bortser från etnicitet, kultur och ras i sina 
bedömningar och beslut. Trots detta påverkas deras arbete i allra högsta 
grad av klienters kulturer, etnicitet, ras och av deras egna föreställningar 
om desamma. Det finns naturligtvis, som Dominelli påpekar, risker med 
att helt bortse från dessa maktasymmetrier, så till vida att det kan reprodu-
cera diskurser som i förlängningen i någon form kan innebära både rasifie-
ring och även rasism. Som vi ska se finns det tillfällen när klienten som 
individ frångås och faktorer som etnicitet, kultur och ras spelar roll för de 
bedömningar och beslut som fattas. 

Vikten av sitt ursprung 
Etnicitet avviker från hur socialsekreterarna förhåller sig till de övriga 
maktasymmetrier som används för att förstå och tolka klienters livssituat-
ion. Detta gäller även i relation till hur de förhåller sig till kön. Anledning-
en till denna avvikelse är att socialsekreterarna oftast hänvisar till något 
eller någon annan när etnicitet berörs i samtal eller diskussioner. Det kan 
röra sig om teorier, lagstiftning, specifika bedömnings- och utredningsverk-
tyg eller om andra myndigheter. Konkreta exempel på detta är Barnkon-
ventionen, teorier om anknytning, BBIC (Barns Behov i Centrum, mer om 
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detta i nästa del) eller vad Länsstyrelsens representanter sagt. Dessa an-
vänds då för att gå i god att beslutet som fattas eller tolkningen som görs 
är riktig.  

 
Som ett exempel på hur etnicitet och ras hanteras har jag valt att lyfta fram 
ett längre utdrag från ett metodmöte med familjerätten. Det är visserligen 
ett enskilt case, men det tydliggör hur socialsekreterarna oftast relaterar till 
etnicitet, mot slutet kommer jag även att väva in andra exempel i diskuss-
ionen. Men detta exempel tydliggör diskussionerna kring etnicitet, mot-
stånd och hur influenser inhämtas från andra håll. Pojken som vi möter i 
det här ärendet står för närvarande utan vårdnadshavare och socialtjänsten 
väntar på att en ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare ska 
komma in från pojkens God Man.21 Pojken är uppväxt i Sverige med en 
man och kvinna som inte är hans biologiska föräldrar. Familjen flyttade till 
Sverige och hade pojken med sig, som de hävdade var deras son. Vid sepa-
rationen mellan föräldrarna framkom det att ingen av dem var biologisk 
förälder, varvid pojken tilldelats en god man för att tillvarata hans intres-
sen. Efter att paret separerat har pojken bott växelvis hos dem. Exemplet 
visar på hur etnicitet och ras, men även hur kön och familj används som 
argument och hur dessa positioner förstås och hanteras på socialkontoret. 
 
Diskussionen vi får följa här rör vad Frida på familjerätten ska göra i relat-
ion till God man, men också vem de ska föreslå som särskild förordnad 
vårdnadshavare till pojken. Frida förordar antingen enbart kvinnan eller 
ingen av de båda tidigare vårdnadshavarna, medan chefen lutar åt att för-
söka återställa den situation pojken är van vid, nämligen att bo växelvis 
hos mannen och kvinnan.  

 

Frida: Ska det va´ dom så får det va´ båda, annars är det väl mer hon tycker 
jag om jag ska va´ ärlig och då att jag säger så det är att det är utifrån henne 
han har sitt ursprung. (Hanna och Kristin (Chef): mmm) Det är vi ju väldigt 
viktiga med, det står ju i lag – barnkonventionen och allting att vi ska be-
akta det, det är sånt vi tittar på när vi ger adoptionstillstånd (Hanna: ja) att 
då är benägna att. Han har ju förnekat det väldigt hårt, så att han är väl-
digt, lite diskad som vårdnadshavare tycker jag. 

 

                                                      
21 Godmanskap innebär att någon utses för att utföra uppgifter för någons räkning, 
exempelvis betala någons räkningar. Särskilt förordnad vårdnadshavare är en sär-
skilt utsedd person som agerar vårdnadshavare för barn som saknar vårdnadsha-
vare. 
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När Frida inleder diskussionen med att förorda kvinnan pekar hon på att 
pojken och kvinnan delar ursprung. Det framgår implicit att mannen inte 
gör detta. Därmed antas kvinnan kunna tillgodose ett behov hos pojken 
som mannen inte kan. För att styrka sitt resonemang hänvisar Frida till 
barnkonventionen. Resonemanget följer logiken att eftersom barnkonvent-
ionen betonar vikten av ursprung och kvinnan och pojken har samma ur-
sprung i bemärkelsen att de kommer från samma land, anses kvinnan där-
för kunna tillgodose detta behov hos barnet. Till mannens nackdel hänvi-
sas sedan till hans ovilja att erkänna att han inte är biologisk far till barnet. 
Detta kan relateras till hur familj görs, som tidigare tagits upp, där biologi 
ges en särställning, han kan enligt detta resonemang inte vara far till barnet 
då de saknar biologiska band. Samtidigt kan han enligt vad som sägs i 
ovanstående citat inte heller förordas som särskild förordnad vårdnadsha-
vare så länge han inte erkänner att han inte är biologisk far till barnet. 
Oavsett hur mannen väljer att förhålla sig riskerar han alltså att förlora sin 
position som far till barnet, oberoende av om det rör sig om ett biologiskt 
eller socialt faderskap. För att komma ifråga som särskild förordnad vård-
nadshavare behöver han alltså erkänna att pojken och kvinnan delar ur-
sprung, till skillnad från honom själv och pojken. Enda sättet att kunna bli 
far till barnet är därför med andra ord att erkänna att han inte är det. I 
konversationen som följer kopplas detta resonemang även samman med 
vikten av ras, mannen är rödhårig och barnet är mörkhyad.  
 

Kristin: Jag tycker nästan det var komiskt när man läste domen, när man 
mer eller mindre under galgen så för att erkänna att han inte är far till bar-
net. 

Frida: Ja, titta dig i spegeln liksom. Är du pappa till det barnet? Barnet är 
negroid och han är rödhårig nästan. 

Kristin: Ja dom har tagit blodprover och även när blodproverna är tagna så 
’ja, jag är pappa’. Och det är han ju alltså i hjärtat tror jag han är det. 

Frida: Du förstår jag tror inte han förstår skillnaden, alltså han är. 

Hanna: Nej han kan inte se den skillnaden. 

 

Genom det här resonemanget görs ursprung, ras och barnets behov nära på 
synonymt. Kravet på rätten till ursprung leds här över på ras. Då mannen 
och barnet saknar samma kroppsliga karakteristika, underkänns också 
mannens känslomässiga relation till barnet. Hans eventuella möjligheter att 
tillgodose barnets rätt till ursprung underkänns därför på grund av ras. 
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Detta är ett tydligt exempel på rasifiering, exempelvis genom användandet 
av begreppet negroid, som uttalas med en självklarhet. Det är i mötet med 
”en vit värld”, byggd på kolonialismen, som den svarta kroppen skapar en 
känsla av desorientering vilket gör att vi kan förstå detta behov av artiku-
lerande. Den svarta kroppen behöver på grund av känslan av desoriente-
ring benämnas och pekas ut som avvikande (vilket begreppet negroid ger 
uttryck för), något som vita kroppar inte utsätts för (Ahmed, 2011). Det 
som diskvalificerar pappan är en synbar blodsbandsbrist, som leder till en 
rasialiserad dialog genom att använda begrepp med pejorativ innebörd. 
Även om detta inte behöver vara meningen eller avsikten från socialsekre-
terarens sida skapar ordets betydelse denna rasialiserade dialog. Chefen 
öppnar dock slutligen upp diskussionen för mannens känslomässiga fader-
skap, genom att påpeka att han i hjärtat kan se sig som far till barnet trots 
kroppsliga skillnader. På så sätt för Kristin återigen in ett avvikande syn-
sätt i diskussionen.  
 
Liknande resonemang fortsätter sedan under diskussionen som följer. 
Ärendet kompliceras av att socialtjänsten inte vill utsätta pojken för ytter-
ligare separationer. Mannen antas kunna komma att bestämma sig för att 
han inte längre är intresserad av kontakt med pojken om beslutet inte går 
hans väg. Kvinnan får då än en gång stå för kontinuiteten i pojkens ur-
sprung. Kristin försöker även här att, genom att påpeka att pojken trots 
allt redan bor växelvis hos dem bägge, föra in reservationer mot en relativt 
ensidig bild av mannens och kvinnans relation till pojken. Frida bekräftar 
först detta, men går sedan vidare till att tala om pappan. 

 

Frida: Men alltså oavsett hur det ser ut i dom här hemmen så tänker jag att 
pojken får ju inte va med om en separation till (Kristin: nej). Och skulle det 
vara så illa så att den här, alltså anknytningspappa, som ju [Mannen] är sä-
ger att ”nej då vill jag inte va´ med”. Vi har vart med om det i andra ären-
den att det har blivit skilsmässa när det har vart inseminationer och sånt där 
och det inte har varit den biologiska pappan då har den pappan som har 
som står som pappa på papperna sagt att då vill jag inte va’ med (Kristin: 
mm). Det händer saker när man inte har makten längre liksom och då vi 
kanske kan va’ lite förberedd på det tänker jag (Kristin: mm). Men jag tän-
ker så här att, [Kvinnan] står ju för kontinuiteten i hans ursprung. 

Kristin: Han har bott varannan vecka hos dom här två. 

Frida: han har bott växelvis länge. 

 



164  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

Här görs mannens position synonym med makt. Han bedöms vid eventuell 
maktförlust inte längre vara intresserad av att behålla kontakten med bar-
net. I relation till hur modern beskrivs blir detta intressant. Pappors intent-
ion, som när de i någon bemärkelse förlorar sin position väljer bort kon-
takt med barnet, tolkas i termer av makt. Detta antas inte gälla mödrar 
som istället är de som står för kontinuitet. Synen på faderskap och makt 
blir på så sätt mer eller mindre ett, vilket anspelar på en vanlig samhällelig 
diskurs om faderskap och maskulinitet (Herz & Johansson, 2011b). Sam-
tidigt reproduceras kön som skillnad, då detta enbart antas gälla pappan 
och inte mamman. I denna del av samtalet får dessutom ursprung delvis en 
annan betydelse. Från att uteslutande ha handlat om kultur och ras för-
skjuts nu betydelsen till att handla om ursprung i bemärkelsen vad barnet 
är van vid. I relation till hur diskussionen tidigare sett ut borde i så fall 
även fadern kunna stå för en kontinuitet eftersom det inte längre handlar 
om ras och etnicitet utan andra aspekter. 

 
Hittills står diskussionen och väger mellan två positioner, å ena sidan vik-
ten av pojkens ursprung och hudfärg som delas med kvinnan och å andra 
sidan behovet av att få en kontinuitet och slippa ytterligare separationer. 
En kontinuitet han förutom av mamman också fått från ”anknytningspap-
pan”. Ursprung som nodalpunkt ges alltså två olika betydelser inom ramen 
för vad Laclau och Mouffe kallar det diskursiva fältet (Laclau & Mouffe, 
1985/2001). Samtalet förs trots vissa reservationer dock åter tillbaka till att 
socialtjänsten kan komma att hamna i en situation där någon utanför fa-
miljen kan behöva utses till särskild förordnad vårdnadshavare. Detta re-
sonemang leder vidare till att Frida börjar tala om var man istället skulle 
kunna tänka sig att hitta en annan särskild förordnad vårdnadshavare. 

 

Frida: Vad man kan tänka sig är ju att man får leta i såna här humanistiska 
organisationer och. 

Kristin: I så fall ja, men jag kan tänka ändå att han har ändå, dom har ändå 
varit vårdnadshavare för honom och kan man få [Kvinnan] och honom 
[Mannen] att göra någon samverkan så är det väl dom som får göra det. Det 
är ju det pojken vet ju (Gunilla: mm). 

Frida: Mmm, men jag tycker inte enbart han [Mannen] (Kristin: nej), då får 
det vara båda i så fall. För jag tycker det är viktigt det här att hon [Kvinnan] 
får loss sitt pass, han säger att hon kommer rymma då med honom [Pojken] 
va. Men jag menar det kan vi inte säga, det är väl det det kommer att hänga 
på i så fall att han inte vill vara vårdnadshavare ihop med henne (Gunilla: 
nej). 
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Kristin: Nej, men då kanske hon ska ha det enbart då. 

Frida: Ja det är väl mer rimligt i så fall.  

Kristin: Ja och så får väl han ha, så får dom väl ha det här växelvisa boendet 
(1: mm) precis som dom har haft nu då på detta sättet. 

Frida: ja, vi får se. Men då vet jag, bara så jag vet vad jag ska säga när jag 
pratar med god-mannen då söker jag henne idag (Gunilla: mm). 

Kristin: ja det är intressanta ärenden är det onekligen. Ledsamt också nån-
stans. 

 

Till slut poängterar dock Kristin att de inte är i den situationen att de be-
höver utse särskild förordnad vårdnadshavare ännu och att mannen och 
kvinnan trots allt redan har varit vårdnadshavare för pojken innan. Detta 
får Socialsekreteraren, Frida, att återigen trycka på vikten av att mannen i 
så fall själv inte bör få vårdnaden. Istället förespråkar socialsekreteraren 
någon helt annan eller möjligen mannen tillsammans med kvinnan. I av-
slutningen av diskussionen återkopplas det återigen till pojkens ursprung 
och vikten av detta. 
 

Frida: Ja alltså, man kan säga så här. Länsstyrelsens representant, när jag 
drog detta och det inte fanns någon lagtext runt det, sa det bästa vore ju att 
sätta ett pass i handen på mamman så dom åkte tillbaks så pojken får sitt 
äkta ursprung för då var det mycket anmälningar på att han far illa (Kristin: 
mm), men så blev det inte (Kristin: nej) för att han blev enskild vårdnadsha-
vare. Men nu är ju pojken uppvuxen här. 

 

Här poängteras än en gång vikten av att kvinnan och pojken delar samma 
ursprung. Det bästa för honom anses vara om kvinnan fick ett pass i han-
den så att de kunde åka tillbaka. För att understryka det goda i att ”åka 
tillbaka” poängteras att det är där pojken har sitt äkta ursprung. Här hän-
visar socialsekreteraren till länsstyrelsens representant, som en form av 
garant för att bedömningen är korrekt. Genom detta förhållningssätt re-
produceras etnicitet som tillhörande de andra. De andra, de som oavsett 
hur länge de bott i Sverige (som barnet gjort) förstås i termer av att hem är 
någon annanstans än här.  

 
Några saker vill jag lyfta fram specifikt, för det första den vikt som läggs 
på pojkens ursprung och det faktum att han och kvinnan delar detta ur-
sprung. Baserat på ras underkänns dessutom faderns möjligheter att tillgo-
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dose pojkens behov. Pojkens ursprung (läs: land) och hudfärg får här en 
överordnad betydelse från det faktum att han växt upp tillsammans med 
både mannen och kvinnan. För det andra är det också intressant att notera 
hur denna fokusering rättfärdigas genom andra aktörer/influenser, dels 
genom barnkonventionen men också genom Länsstyrelsens representant. 
Det är två diskurser av kontinuitet som hänvisas till och som konkurrerar 
med varandra under samtalet. Å ena sidan kontinuitet i relation till upp-
växtföräldrarna och å andra sidan kontinuiteten till pojkens ursprungs-
land. Ofta får kontinuiteten i relation till uppväxtföräldrarna stå tillbaka 
till fördel för ursprungslandet, då det till och med går så långt att det talas 
om att det bästa vore att åka tillbaka. Det är på så sätt en essentialistisk 
syn på etnicitet, ras och kultur som reproduceras under diskussionen (Do-
minelli, 2004; 2008; Ålund, 2002). Pojken antas bära med sig en specifik, 
avgränsad kultur från sitt födelseland som bör bevaras, alternativt att han 
förlorat sitt ”rätta” ursprung/kultur och behöver få detta tillbaka, och hans 
”problem” kulturaliseras och rasialiseras därför. Detta till trots att han 
växt upp i Sverige.  
 
Förutom dessa två punkter är det intressant att notera hur kön används 
när det gäller pappans förmåga och framförallt vilja i relation till hans 
avsaknad av ”rätt” ras och etnicitet. Faderskap ges andra tolkningar än 
moderskap vad gäller engagemang och i det här fallet även vad gäller kon-
tinuitet i ursprung. Även maskulinitet görs i samtalet, det förknippas med 
makt och vid eventuell maktförlust till ett tillbakadragande i relation till 
föräldraskapet. Dessa positioner samverkar genomgående framförallt hos 
socialsekreteraren i diskussionen ovan. Slutligen är det viktigt att poäng-
tera det motstånd som kontinuerligt artikuleras av Kristin. Under hela 
diskussionen försöker hon föra in andra vinklar och sätt att se på ärendet 
generellt men även att ta in betydelsen av etnicitet och ras. Detta motstånd 
måste dock diskuteras i relation till den roll Kristin har i egenskap av chef. 
Hon besitter en position där hon har större delegation och möjligen också 
större inflytande än de andra. Detta kan göra att hennes ord väger tyngre. 
Samtidigt tycks Kristin snarare använda detta inflytande till att problemati-
sera ärendena och inte fatta beslut utan att socialsekreterarna själva är med 
på det. Oavsett position, spelar Kristin en nyckelroll i att introducera andra 
sätt att se på klienter och ärenden.  

 
Liknande mönster återkommer i stort sett alltid då etnicitet berörs i samtal 
och diskussioner om klienter på socialkontoret. Vid exempelvis en så kal-
lad BBIC-handledning uttalas; ”Vikten av att känna till sitt ursprung, kul-
tur” vilket hänvisas till BBIC (Observation 091014). Vid ett annat tillfälle 
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hänvisas kort och gott till samhället; ”Samhället säger att barn har rätt till 
sitt ursprung och då driver jag detta” (Observation 091019). Varför det är 
viktigt att driva, vad det innebär att känna till sin kultur och när det är 
giltigt, i vilka ärenden och vid vilka tillfällen, diskuteras dock aldrig. Istäl-
let görs frågorna synonymt med en persons ursprung och förstås på så sätt 
som statiska. Ursprung blir något inneboende vi bär med oss från födseln 
alternativt riskerar förlora och görs till ett grundläggande behov vi behöver 
tillgodoses, om vi inte är ”svenskar” (jfr. Dominelli, 2004; 2008; Ålund, 
2002). 

 
Ofta när etnicitet och ras diskuteras sker det nämligen i termer av att 
handla om andra än svenskar. Vikten av att känna till sitt ursprung som 
betonas ovan handlar alltså inte om ”svenskar” utan uteslutande om per-
soner med annat ursprung. Vad jag hittills visat är att detta sker i de ären-
dediskussioner som förs på bland annat metodmötena. I nästa avsnitt 
kommer vi att se hur socialsekreterarna förhåller sig till etnicitet när samta-
let explicit handlar om vad dessa positionella faktorer innebär. 

Etnicitet = de andra 

 

Dom frågar ju lite grand om man är adopterad och föräldrarna, vilken bak-
grund man har. Där går man igenom om det finns några såna, alltså om vad 
man har för etnicitet så där och så vad man har för religiös bakgrund och 
om man utövar nån religion aktivt. Så det är ju det då (Ulrika, unga/vuxna).  

 

Citatet är hämtat från en intervju med en socialsekreterare angående 
huruvida ett av verktygen som används har något perspektiv på etnicitet. 
Precis som i föregående avsnitt tolkar socialsekreteraren det som att detta i 
första hand handlar om ursprung. Etnicitet tolkas i termer av adoption och 
föräldrars bakgrund. Därtill fogas religion samman, vilket vi kommer att få 
anledning att återkomma till. Det här sättet att resonera på är mycket van-
ligt; etnicitet och ras görs till något som har med ”avvikande” religion, 
bakgrund och familj att göra. Det relateras inte till ”svensk” religion, fa-
miljebildning eller bakgrund. Det handlar helt enkelt om ”de andra”. Detta 
sätt att resonera på återkommer i intervjuerna. I följande citat diskuteras 
verktyget ASI. 

 

Marcus: Etnicitet finns det nåt perspektiv på det? 
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Eva: Ja. Nu har jag, jo men jag har gjort ASI på flera med annat ursprungs-
land än Sverige. Nej det finns inga frågor om det men sen kommer man ju 
ofta in på det när man pratar om familj och såna saker. 

Marcus: På vilket sätt kommer man in på det? 

Eva: Nej, men när kom dom till Sverige, ja precis det är nyfikenheten, när 
kom dom till Sverige och är föräldrarna här och har dom syskon i Sverige 
eller inte och så (Ung/vuxen). 

 

Också här görs kopplingen till personens ursprung. Precis som religion togs 
upp i relation till dessa positioner i föregående citat, tas familjen här upp 
som en indikator på att det handlar om något annat än ”svenskt”. Det 
impliceras alltså skillnader beroende på ursprung i konstruktionerna av 
familj och religion.  

 
Förutom att etnicitet görs till något som handlar om ”de andra” förekom-
mer ytterligare en tendens. Det finns de som kopplar samman begreppen 
med att det i sig självt skulle röra sig om ett problem. Att anledningen till 
att uppmärksamma etnicitet skulle vara för att exempelvis avvikande ur-
sprung, religion eller hudfärg kan leda till problem för den enskilde. En 
socialsekreterare frågar mig sonika: ”Du tänker om religionen ställer till 
problem för den unge så eller? (Daniel, Mottagningsgruppen)”, trots att jag 
inte nämnt vare sig religion eller problem.   
 
Etnicitet tenderar som tidigare nämnts att förutom att göras synonymt med 
ursprung också knytas till hur vissa specifika praktiker såsom familj och 
religion organiseras. I det här fallet tas det för givet att detta i sin tur kan 
leda till problem för den unge. Det är dock viktigt att poängtera att socialt 
arbete är en praktik som mer eller mindre uteslutande handlar om olika 
former av ”sociala problem” som uppstår i människors liv. Med den bak-
grunden behöver det inte vara särskilt märkligt att socialsekreteraren förut-
sätter att det kan finnas ett problem i samband med att jag ställer frågor 
om etnicitet. Samtidigt är det intressant i sig att socialsekreteraren drar 
vissa paralleller mellan ursprung, etnicitet och religion. Sambandet mellan 
religion och ursprung som uppstår säger något om den diskurs som finns 
av ”den andre”, då svenskhet inte så starkt förknippas med religion och 
ursprung. När detta sedan förutsätts bli problem för den unge kan det 
möjligen förklara vad som kan hända i de fall då en person med utländsk 
härkomst blir klient på socialkontoret. Risken finns då, om detta sätt att 
resonera på återkommer i enskilda ärenden, att den personens ursprung, 
religion eller etnicitet görs till ett problem i sig självt (jfr. Vitus Andersen, 
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2004) och att relationen religion, familj och ursprung reproducerar diskur-
sen om ”invandraren” som religiös och familjecentrerad (jfr. Wikström, 
2007).  

 
Det förekommer att kultur eller etnicitet också används som primär förkla-
ringsmodell på olika sätt när det kommer till klienter med annat ursprung 
än svensk. Detta sker exempelvis under ett metodmöte med familjegrup-
pen. När en klient på socialkontoret inlett en relation med en man som inte 
är aktuell och denne inte längre vill ha kontakt med socialtjänsten, tas 
mannens ursprung upp av Petra. 

 

Jag vet inte hur det blir med försörjning, med språket, han är ju invandrare 
(Petra, Familjegruppen 091014). 

 

Mannen vill försörja sig och den tidigare klienten själv, och vill alltså där-
för inte ha kontakt längre. Att personen invandrat till Sverige görs här med 
automatik till ett problem som dessutom relateras till huruvida mannen 
talar svenska eller inte. Här ges alltså personens bakgrund som invandrad 
en överordnad betydelse för den bedömning som görs. Förutom att hans 
bakgrund görs till ett problem förutsätts det även att det borde finnas pro-
blem med språkkunskaperna på basis av hans ursprung. Ett annat exempel 
när etnicitet görs primärt är då Sven under en intervju berättar att han 
frångått MI (Motiverande samtal) med en klient på basis av att denne har 
annan bakgrund än svensk. 
 

Sven: Jag körde raka motsatsen till MI häromveckan men då var det ett 
medvetet val […] en familj som, kvinnan, de är inte från Sverige då. Alltså 
hon är, hennes mannen är svårt traumatiserad och sjuk. Mamman är också 
sjuk då, hon utreds, vi vet inte riktigt vad det är för fel på henne, om det är 
nån stress eller nånting, men hon har svimmat. Hon springer omkring på 
alla sjukhus som finns i [städer], vi har inte riktigt koll på vad det är, men 
hon är där i alla fall, jag ser ju räkningarna då. Och hon lär sig ju inte 
svenska, hon är helt omotiverad till att lära sig svenska. Och så har jag tagit 
över ärendet, och så finns det ju barn med i bilden. Och då sa jag till henne, 
du skadar dina barn i och med att du inte lär dig svenska språket, så att det 
är vad jag tycker sa jag. Att om jag får lov att tycka någonting då tycker jag 
det. Jag tycker att det är viktigt att du vet det, alltså det är ju en tolk då som 
översätter så hon sa då att jag känner att du angriper mig, då sa hon. Så sa 
jag det är inte min anledning, men jag vill bara berätta vad jag tycker utifrån 
barnens behov sa jag då. Så jag valde medvetet en konflikt där gjorde jag. 
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Och då frångick jag totalt då. Och då märkte jag att det här är ju så långt 
ifrån MI man kan komma, så att jag har det nog nånstans i mig för så skulle 
jag inte göra i vanliga fall, då försöker man ju lirka, resonera med folk då.  

Marcus: Men hur kommer det sig att du gjorde det här valet, att du valde 
bort MI här då? 

Sven: Ja jag funderade alltså på att läsa upp socialtjänstlagen för henne, 
alltså vi ska stärka deras resurser och [ohörbart]. Hennes planering är, alltså 
jag sa till henne att jag tror inte på den här planeringen. Till hösten sa jag, 
så måste du lära dig svenska språket. Hon använder pojken då till att vara 
hemma från skolan och översätta samtal då.  

[…] 

Men så tycker jag också det är fel att, nu kom vi in på nåt annat här, alltså 
man lär människor från andra kulturer då att här kommer du till Sverige då 
behöver du inte jobba. Du, det ställs inga krav på dig. Du, din man är sjuk, 
det är synd om er, du behöver inte lära dig SFI eller liksom, du behöver inte 
göra nånting liksom utan du får bara pengar och så särbehandlar vi dom för 
vi skulle inte gjort så med en svensk familj. Alltså du är sjuk, du behöver 
inte göra nånting, du förstår inte så bra vad vi pratar om ändå. Tycker jag 
är en fel människosyn på henne då. Hon ställer inga krav på sig själva att in-
tegrera sig i samhället, då får nån annan göra det tycker jag då. (Sven, Mot-
tagningsgruppen). 

 

I slutet av detta samtal menar Sven att det generellt sett görs avvikande 
bedömningar för klienter med invandrarbakgrund på grundval av deras 
bakgrund. De invaggas i en offerroll menar han vidare. Klienten som det 
talas om ”håller hemma” sin son från skolan så att denne kan agera över-
sättare åt henne. Detta tycker Sven är fel, han menar att personer med 
”invandrarbakgrund” istället bör bedömas på samma sätt som ”svenska” 
klienter, men att ”invandrarklienter” idag snarare lär sig att de inte behö-
ver göra någonting för att få stöd från socialtjänsten. Sven menar kort och 
gott att det görs skillnad, vilket gynnar ”invandrarklienter”. Min poäng är 
dock i första hand inte vad Sven säger, trots att det sker en kategorisering 
av ”invandrarklienten” som någon som gynnas i beslut och som det ställs 
andra krav på, utan vad han själv gör. Samtidigt som Sven påpekar att 
klienter med invandrarbakgrund får andra bedömningar på basis av sin 
bakgrund på socialkontoret, är det precis det han själv gör. Genom att 
frångå, i det här fallet, MI på basis av klientens bakgrund, gör Sven själv 
en avvikande bedömning för att klienten har invandrarbakgrund. Klienten 
anses behöva lära sig svenska och socialsekreteraren frångår därför MI 
”helt” för att ta en konflikt med henne medvetet. Ett förfarande han själv 
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bedömer inte skulle vara aktuellt ”i vanliga fall”. Sven gör alltså skillnad 
mellan ”invandrare” och ”svenskar”, och detta får konsekvenser för hur 
han bemöter dem och för vilken hjälp klienterna får.  

 
Under ett metodmöte får vi ett annat exempel på kulturalisering då en 
kvinna med ursprung från Iran söker kompletterande försörjningsstöd för 
sig och sin dotter. Diskussionen handlar här om varför kvinnan inte söker 
underhållsstöd, vilket hon bedöms ha rätt till, utan istället söker försörj-
ningsstöd hos socialtjänsten. Den förklaring till kvinnans ”val” som före-
slås av den ansvariga socialsekreteraren blir att det beror på kvinnans kul-
tur (Familjegruppen, 21/10). Kvinnan antas inte söka underhållsstöd på 
grund av att hennes kulturella bakgrund skiljer sig från en svensk dito. 
Även här uppstår på så sätt en kulturalisering av ett problem. Varför kvin-
nans kultur skulle leda till problem i kontakten med Försäkringskassan och 
varför den i så fall inte gör det i kontakt med socialtjänsten (där kvinnan 
nu söker ekonomisk hjälp) framgår eller problematiseras exempelvis inte. 

 
Även om det är långt ifrån i alla ärendegenomgångar som etnicitet görs till 
det primära i bedömningarna, är det minst lika ovanligt att de problemati-
seras och diskuteras. Vid ett tillfälle sker dock just detta. Här uppstår en 
diskussion mellan en av cheferna och socialsekreterarna som snarast kom-
mer att handla om klientens bakgrund präglad av bland annat flykten till 
Sverige och inte dennes bakgrund i bemärkelsen ursprunglig etnicitet. Sam-
talet sker på Familjegruppen och handlar om en klient som läser SFI 
(Svenska för invandrare) och uppbär försörjningsstöd. Till skillnad från 
andra liknande ärenden kommer samtalet här att fokusera på två saker. 
För det första att han har en son kvar i sitt hemland och för det andra att 
han processat i åtta år utan besked i en för honom viktig fråga.22 Resone-
manget som följer förskjuts från att handla om personens bakgrund i ter-
mer av etnisk bakgrund till att handla om hans specifika situation, som 
visserligen präglas av hans bakgrund, flykten till Sverige och att ha invand-
rat till Sverige. Att mannen har kvar sin son och fört en process under åtta 
år hänger naturligtvis ihop med hans bakgrund och situation som flykting, 
men förklaras aldrig i termer av etnicitet eller kultur (Observationsanteck-
ningar, Familjegruppen 18/11-09). Samtidigt individualiseras inte heller 
mannens situation. I detta ärende betonas istället hans specifika historia, 

                                                      
22 Med risk för att avslöja mannens identitet, har jag valt att inte gå in på vilken 
fråga det rör sig om men detta är heller inte poängen i min argumentation. Det är 
fullt tillräckligt att veta att det var en viktig fråga för honom och att den upptar 
mycket tid och utrymme i hans liv. 
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som kan påverkas av men som inte primärt förklaras av hans etnicitet eller 
individuella egenskaper. 

 
Kulturalisering (Dominelli 2004; 2008; Ålund, 2002) av ”sociala problem” 
och insatser förekommer inte särskilt ofta på socialkontoret. Trots det 
händer det att personers ursprung görs till den primära orsaken. Ofta sker 
det även genom att påvisa skillnad mellan svenskhet och ”de andra” ge-
nom att knyta ”invandraren” till vissa specifika praktiker eller representat-
ioner (jfr. Hall, 1997a; 1997b). Jag menar att det faktum att socialsekrete-
rarna i relation till ”invandraren” relaterar denne till familj, religion eller 
ursprung, på så sätt påvisar denna avvikelse. ”Invandraren” gör enligt 
detta sätt att se det exempelvis familj annorlunda, eller avvikande, från hur 
en ”svensk” antas göra detsamma. Vid ett tillfälle sker dock en tydlig för-
skjutning från att handla om förklaringsmodeller i termer av ursprung till 
att istället handla om klienten utifrån sin specifika position och historia, 
där migration delvis ingår. Det är detta som händer i det avslutande ex-
emplet med mannen som processat i åtta år. Det förekommer dock en an-
nan position på socialtjänsten, om än mer perifer, där etnicitet, ras och 
kultur förskjuts än mer. Det handlar om de fall där också svenskhet/vithet 
konstrueras inom ramen för eller vägs in i resonemang om etnicitet och ras. 

Svenskhet – en gränsfigur 
Om den dominerande diskursen på socialkontoret är att etnicitet, kultur 
och ras handlar om ”invandraren”, ”de andra”, förekommer samtidigt i en 
del fall att motstridiga diskurser ges utrymme. Ibland sker nämligen för-
skjutningar till att också inkludera svenskhet i innebörden av etnici-
tet/ras/kultur. Det hör dock till ovanligheterna. Vid ett tillfälle talar jag 
med Christina på mottagningsgruppen om barn som placeras. Samtalet 
glider över till att handla om etnicitet i relation till detta. 
 

Snarare att man måste ta hänsyn till utifrån varje barns behov att det kan 
vara viktigt att ta hänsyn till såna saker som om man har annan kultur till 
exempel, vad är viktigt för en då. Alltså det kanske är andra saker som är 
viktiga för en om man blir placerad till exempel, alltså man kanske inte tän-
ker på med ett svenskt barn det här med traditioner och såna saker att det 
är, att man verkligen poängterar det här barnets behov utifrån var man 
kommer ifrån och så där (Christina, Mottagningsgruppen). 

 
Även i detta citat menar socialsekreteraren visserligen att det krävs att 
speciellt hänsyn tas i relation till barn med annan, avvikande kultur. Det 
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anses viktigt att barn med annan kultur kan behålla sina traditioner vid 
flytt till exempelvis ett familjehem. Så långt är det alltså samma tolkning 
som vi sett i tidigare exempel, etnicitet görs även här till något som handlar 
om ”de andra”. Skillnaden i Christinas utsaga är dock att hon samtidigt 
öppnar upp för att de kanske inte alltid tänker på den här typen av frågor 
då det handlar om ett ”svenskt” barn. Det kan tolkas som att Christina 
lyfter fram och poängterar att det exempelvis kan finnas kulturella skillna-
der även mellan ”svenska” barn. Här sker alltså en förskjutning från att 
handla om specifika kulturer som avviker från ”svensk kultur” till att i 
slutändan handla om personer med annat ursprung igen. Däremellan pro-
blematiseras dock detta förgivettagande genom påpekandet att socialsekre-
terarna kanske inte tänker på detta i ärenden med ett ”svenskt barn”. På så 
sätt kan också svenskhet tolkas i termer av ursprung och traditioner. 

 
Under alla de samtal jag har haft och lyssnat till på socialkontoret sker 
ytterligare ett undantag, som avviker än mer från den dominerande diskur-
sen. Vid en av intervjuerna talar jag med en socialsekreterare om bedöm-
ningar av alkoholkonsumtion i relation till etnicitet och kultur. Den här 
socialsekreterarens svar skiljer sig från alla andra intervjuer och observat-
ioner på framförallt två punkter.  

 

Ja, vad ska jag säga om det, om jag hårddrar det och ska säga, den vanlig-
aste etniciteten här det är ju svenskar och är dom inte svenskar så kommer 
dom ju inte från tyskland eller annat europeiskt land, utan då kommer dom 
ju ofta från arabiskt talande land, ja Polen är ju inte arabiskttalande det är 
ju faktiskt ett europeiskt land (skratt) men eh Polen är väl inte, jag vet inte 
jag bara drog till med att det kunde va så. Men ofta är det och då kanske då 
är det ju inte kulturellt att dricka alkohol. Tvärtom, så att dricker dom ju 
ofta mindre än vad vi gör. Man säger ju [A-staden] (svensktätt, min kom-
mentar) bor ju dom som ungdomar som prövar mest hasch i [B-staden] 
(svenskglest, min kommentar) färrest heter det väl inte, vad heter det, mer 
sällan. Det är inte så vanligt att man prövar hasch när man bor i [B-staden] 
men det är fler som fastnar i ett haschmissbruk i [B-staden] än vad det är i 
[A-staden] och det är ju tänker jag kanske inte kulturellt men kontextuellt, 
alltså kontexten så mer utanförskap, socioekonomiskt etc. etc. Det är ju inte 
lika tydligt här, men vi har ju ser ju dom skillnaderna här också. Det är fler 
från [område] som är aktuella här än från mittersta, mellersta kommunen 
(Tina, Unga/Vuxna). 

 

För det första är Tina den enda som uttryckligen betonar att svenskhet 
precis som andra former av ursprung kan tolkas i termer av etnicitet. På så 
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sätt tolkas inte dessa positioner som något som handlar om ”de andra”, 
utan inkluderar istället samtliga klienter. Därtill är hon mycket försiktig 
med att tolka i termer av kultur vad gäller olika beteenden eller olika for-
mer av ”sociala problem”. Istället betonar hon vikten av att analysera ett 
socialt problem, i det här fallet haschbruk, kontextuellt. På så sätt betonas 
individen och dennes kontextuella sammanhang och inte i första hand 
dennes kulturella och etniska bakgrund, religion eller familj som skett i 
tidigare exempel ovan. Även detta förhållningssätt skulle kunna tolkas i 
termer av partiellt genomskådande (Mac an Ghaill, 1988; Willis, 1977). 
När Tina talar om svenskhet som etnicitet och om ”sociala problem” som 
kontextuella, kan detta tolkas som att hon ser igenom strukturerna av 
uppdelningen vi och dem. Samtidigt talar hon om alkoholkonsumtion som 
kulturellt eller icke-kulturellt, det vill säga att hon uppvisar en relativt sta-
tisk förståelse av kultur. På så sätt rör sig Tina mellan och inom olika po-
sitioner. När hon däremot lyfter fram kontextens och utanförskapets bety-
delse för uppkomsten av och bibehållandet av ”sociala problem” uppstår 
ett partiellt genomskådande av de strukturella mönster som annars tende-
rar att förklaras genom etnicitet eller på en uteslutande individuell nivå. 

 
Dessa partiella genomskådanden som sker synliggör på så sätt både den 
dominerande diskursen, att etnicitet handlar om ”de andra” och hur det 
knyts till specifika praktiker och begrepp som familj och ursprung. Samti-
digt tydliggör den att det finns ett visst utrymme inom det diskursiva fältet 
för andra positioner att ta plats, som exempelvis för svenskhet att inklude-
ras.  

Etnicitet och ras på socialkontoret 
Även om det förekommer undantag är det vanligaste förhållningssättet till 
frågor rörande etnicitet och ras att relatera det till personer födda utanför 
Sverige. På så sätt reproduceras en bild av ”invandraren” som mer eller 
mindre styrd av kultur och sin etniska bakgrund; ett samband som inte 
gäller då det avser den svenskfödde klienten. I sin tur leder detta till att 
etnicitet görs till något statiskt och ahistoriskt, något som klienten bär med 
sig från sitt hemland och förväntas vilja bibehålla oavsett andra erfarenhet-
er eller influenser (Loomba, 2005). När socialsekreterarna i studien ska 
förklara denna koppling mellan ”invandraren” och etnicitet är det även 
tydligt att de använder vissa representationer av ”invandraren” (se Hall, 
1997a). Dessa utgörs i exemplen ovan av bilder av familjen, religion och 
språket, som på olika sätt används för att förtydliga hur ”invandraren” 
befinner sig i en avvikande position i förhållande till den svenska klienten. 
Det förutsätts alltså genom att de lyfts fram och artikuleras att dessa om-
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råden kulturellt särskiljer ”invandraren” från svenska förhållanden. När 
socialsekreterarna i studien väljer att fokusera på exempelvis ”invandrar-
familjen” i relation till frågor om etnicitet, reproduceras alltså en diskurs 
om den kulturellt avvikande familjen. När det dessutom görs i relation till 
andra representationer, som religion, stärks diskursen av den familjecentre-
rade och religiösa ”invandraren”. Det som inte problematiseras eller syn-
liggörs är normen; det svenska, den svenska familjen eller det sekularise-
rade Sverige. Sammantaget reproducerar detta konstruktionen av ett ”vi 
och dem” där ”svenskar” och ”invandrare” inte antas dela samma upple-
velser och som därför särskiljs från varandra. 

 
Den gränsfigur som presenterades utgör i allra högsta grad ett ovanligt 
inslag i socialsekreterarnas berättelser och förståelser. Svenskhet förstås här 
i termer av etnicitet och ”sociala problem” som kontextuella. Detta måste 
ställas mot hur ”sociala problem” annars förstås som antingen individuella 
eller i termer av kulturella, och etnicitet som något tillhörande ”de andra”. 
Artikulerandet av denna avvikande position synliggör dels möjligheterna 
till omformuleringar och förskjutningar av diskurser, men också den do-
minerande diskursen av ”vi och dem” genom att den även tydliggör grän-
serna för ”det normala”. 
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10. Positioner på socialtjänsten 
 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta denna del och peka på mer 
övergripande mönster som finns i hur socialtjänsten som studerats hanterar 
kön och etnicitet. Kapitlet följer strukturen som legat till grund för tidigare 
kapitel i denna del av avhandlingen och tar avstamp i socialsekreterarnas 
egna ord om individualitet och klientens unika behov. Samtidigt stämmer 
inte denna bild utan är närmast en illusion, vilket också flera av socialarbe-
tarna i studien själva mer eller mindre poängterar. I likhet med bland annat 
Butler (1999) menar jag att de själva alltid är inskrivna i görandet av kön 
och etnicitet, vilket också tydliggörs i vad socialarbetarna gör och hur de 
talar om klienter. Men reproducerandet av specifika mönster är inte heller 
homogent eller ensidigt, snarare görs det kontinuerliga avvikelser och i viss 
mån också motstånd mot hegemoniska diskurser av kön och etnicitet. Det 
är även viktigt att analysera socialtjänsten inom ramen för den kontext den 
verkar. Det vill säga att kön och etnicitet inte görs av socialsekreterarna i 
ett vakuum, istället sker det inom ramen för påverkan av en rad faktorer.  

Alla unika? 
Den dominerande diskurs som framträder i studien är, oavsett om det gäl-
ler familj, sexualitet, kön eller etnicitet, att dessa positionella faktorer inte 
diskuteras eller problematiseras. Istället utgår socialsekreterarna från ett 
uttalat mål att behandla alla klienter på grundval av individuella bedöm-
ningar och ställer sig på så sätt själva bortom resonemang om sociala kon-
struktionen av exempelvis kön och etnicitet. De beskriver sitt arbete i ter-
mer av att vara oberoende av kön, färg och kultur, som en strävan efter 
opartiskhet. Dominelli (2008) beskriver hur just detta förhållningssätt kan 
utgöra en risk, så till vida att arbetet trots allt i olika hög grad färgas av 
dessa positioner och maktasymmetrier. Det innebär att vissa strukturer och 
föreställningar kan leva vidare genom att de inte synliggörs eller problema-
tiseras (se också Dominelli, 2002; Eliassi, 2006; Johansson, H. 2003). Pre-
cis som Dominelli är inne på är det tydligt att det sociala arbetet färgas av 
kön och etnicitet. Lenz Taguchi (2009) uttrycker det som att talet om neut-
ralitet legitimerar och uppmuntrar normerna. Eftersom arbetet influeras 
och påverkas av kön och etnicitet samtidigt som det inte problematiseras, 
finns risken att normer som de själva uttryckligen vill arbeta bort – uppnå 
bedömningar oberoende av kön, etnicitet – istället reproduceras.  

 
När flera poststrukturalister (se ex Bhaba, 1999) talar om ett möjligt 
”tredje rum”, där multipla och motsägelsefulla identiteter är möjliga att 
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identifiera, krävs samtidigt att ”de två andra rummen” synliggörs. Det vill 
säga att innan dekonstruktionen av kategorier och dikotomier kan ske 
måste de synliggöras. Detta kan tyckas paradoxalt, men innebär alltså att 
dikotomins extremer, vilket exempelvis skulle kunna vara maskulinitet och 
femininitet, behöver analyseras för att det ska vara möjligt att nå det tredje 
rummet, ett rörligt och föränderligt könsbegrepp. Vad socialsekreterarna i 
studien gör här är att hoppa över ett steg, analysen av dikotomins extre-
mer, men försöker trots det nå fram till ett tredje rum, ett individualiserat 
rum där positioner som manligt, kvinnligt, invandrare och svensk inte be-
tyder något. Detta förhållningssätt är vanligt även inom andra verksamhet-
er, som exempelvis pedagogik (Lenz Taguchi, 2009).  

 
Med utgångspunkt i att kön och etnicitet görs och rekonstrueras i relation 
med andra menar jag, precis som Lenz Taguchi (2009), att detta förhåll-
ningssätt vare sig är möjligt att upprätthålla eller att det leder till ett tredje 
rum. Anledningen till att det inte är möjligt att upprätthålla är, trots social-
sekreterarnas strävan efter individuella och oberoende bedömningar bor-
tom inverkan av positionella faktorer, att det förekommer att arbetet på-
verkas av kön och etnicitet. Arbetet är på så sätt fast i dikotomierna. 

Socialtjänsten och dikotomierna 
Tidigare forskning har visat att det sociala arbetet i hög utsträckning ten-
derar att hantera kön som något statiskt (Orme, 2003; Zufferey, 2009).  I 
de fall kön på olika sätt berörs i diskussionerna på socialkontoret i studien 
finns det en benägenhet till att vara en statisk förståelse av kön. Män och 
kvinnor hanteras som två separerade kategorier som skiljer sig åt vad gäller 
intressen, egenskaper och utseende. Samma mönster återspeglas också i de 
fall kön kopplas samman med familj och sexualitet genom den heteronor-
mativa diskurs som reproduceras på socialkontoret (jfr. Mattsson, 2005). 
Genom att på olika sätt betona det heterosexuella förhållandet i allt från 
ansökningshandlingar till föreställningar om normalitet, reproduceras 
också heterosexualitet som norm. Män och kvinnor förväntas åtrå 
varandra och detta blir på så sätt den ”normala” relationen. Intressant att 
notera i sammanhanget är hur personers utseende påpekas flera gånger, 
ibland kopplas det också mer direkt samman med kön. 

 
Att socialsekreterarna i studien oftast inte lyfter in positionella faktorer i 
analysen av klienternas situation får också konsekvenser för hur etnicitet 
hanteras. Precis som med kön, tenderar det att ses som något statiskt. Först 
och främst görs etnicitet i första hand till frågor uteslutande för ”de 
andra”, det vill säga personer med ursprung utanför Sverige (jfr. Loomba, 
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2005). Det gör att det förbehålls specifika grupper framför andra, men 
även att det som sagt får status av att vara något statiskt, som något stabilt 
vi bär med oss i alla situationer och i alla tider. Det är därför barns ur-
sprungskultur görs till något viktigt att bibehålla vid placeringar, men det 
är också därför det enbart bedöms viktigt då det rör barn med invandrar-
bakgrund. Genom att barnen har invandrarbakgrund, de görs i den be-
märkelsen till något annat än ”svenska” barn, blir bedömningen att de 
därför bär med sig en specifik, avskiljbar och avvikande kultur som de 
behöver stöd i att upprätthålla. En alternativ tolkning kan vara att kultur 
antas kunna ges och tas ifrån människor, men att vi alla har en ursprungs-
kultur som behöver bibehållas eller återupprättas. Båda tolkningarna inne-
bär dock att kultur behandlas som något statiskt. 
 
Ovan beskriver jag kort hur frågan väcktes huruvida jag menade att vissa 
praktiker, såsom religion, utgjorde ett problem när jag ställde frågor om 
etnicitet. Jag skrev också att detta kanske inte är så konstigt med tanke på 
att socialt arbete är en problemorienterad praktik. Samtidigt är det viktigt 
att poängtera att kopplingen ursprung – problem kan ge resultatet att vissa 
gruppers och inte andras ”sociala problem” – ges kulturella förtecken (jfr. 
Vitus Andersen, 2004; Ålund, 2002). Även om det förekommer tendenser 
till detta i materialet, som hos kvinnan som inte söker pengar hos Försäk-
ringskassan, finns det inga tydliga exempel på att detta skulle ske regel-
bundet eller systematiskt, inte heller att det får stora konsekvenser för de 
bedömningar som görs. 

 
Det finns en intressant skillnad i hur socialsekreterarna i studien förhåller 
sig till kön respektive etnicitet. Kön hänvisas till, används som argument 
och ter sig vara ett relativt ”naturligt” inslag i socialsekreterarnas berättel-
ser. Det vill säga att manligt och kvinnligt kan plockas upp och användas 
som kategorier relativt obehindrat. Detta gäller inte etnicitet. För det första 
är det möjligt att se vad som kan tolkas som en ovilja i att tala om det 
genom att istället hänvisa till att det är en kommun med få ”invandrare”. 
För det andra hänvisas det nästan genomgående till någon eller något an-
nat då de i alla fall tar upp etnicitet. Även om både kön och etnicitet hante-
ras liknande blir etnicitet på grund av detta svårare att nå, det förläggs som 
något bortom socialsekreterarna själva. Istället är det barnkonvention, 
länsstyrelsen eller BBIC som slår fast ett förhållningssätt som socialsekrete-
rarna anpassar sig till. Detta kan tolkas på flera sätt, antingen kan social-
sekreterarna i studien känna sig låsta i relation till etnicitet, men det kan 
också ses som ett sätt att framstå som ”politisk korrekt” eller möjligen som 
en osäkerhet inför att framstå som rasist eller dylikt. Hänvisningarna kan 
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med andra ord både tolkas som ett sätt att undvika kritik genom att det är 
någon annan som slagit fast det aktuella förhållningssättet eller som ett sätt 
att påvisa att de har fog för den bedömning som görs. Oavsett tycks det 
dock anses relativt känsligt att tala i termer av etnicitet, vilket inte i lika 
hög utsträckning gäller kön. Detta kan också tolkas som att socialsekrete-
rarna i studien är mer bekväma på grund av mer kunskap eller högre grad 
av reflexivitet i relation till kön än vad de gör i relation till etnicitet. 
 
Socialsekreterarna som medverkar i studien befinner sig i en något prekär 
situation och det är tydligt att de försöker hantera krav på individuella 
bedömningar där kön och etnicitet inte ska spela någon roll och en prak-
tisk verklighet där de trots det gör det. Det är troligen inte helt enkelt att 
balansera dessa krav vilket leder till att kön och etnicitet ofta tolkas i sta-
tiska, dikotoma termer. I forskningssammanhang är detta en vanlig bild av 
socialtjänstens arbete, där positioner inte problematiseras och där en rela-
tivt statisk syn på positioner därför reproduceras. Men på socialkontoret i 
studien, både under möten och under de intervjuer som genomfördes sker 
samtidigt en rad avvikelser från detta sätt att förhålla sig till den här typen 
av frågor. 

Avvikelser, osäkerhet och motstånd 
Socialsekreterarnas förhållningssätt är inte på något sätt statiskt, snarare 
sker det en rörelse och förskjutningar av begrepp och i relation till diskur-
ser. Dels ifrågasätter flera av socialsekreterarna i studien själva att det är 
praktiskt möjligt att behandla alla som individer och att stå fria från dis-
kurser rörande kön och etnicitet/ras/kultur. Dels förekommer det att mot-
diskurser formuleras, det vill säga att de både opponerar sig mot domine-
rande diskurser alternativt ställer sig frågande till dem. Ett sådant tydligt 
exempel är socialsekreteraren som lyfter in svenskhet i relation till etnici-
tet/ras/kultur och som därmed positionerar sig mot den dominerande dis-
kursen på arbetsplatsen. Ett annat exempel är när det under ett metodmöte 
uppstår diskussion om vad en flicka använder sina pengar till, smink eller 
narkotika. Där diskussionen som uppstår blottlägger flera motstridiga 
positioner inom ramen för det diskursiva fältet (jfr. Laclau & Mouffe, 
1985/2001). 

 
Dessa många gånger motstridiga positioner fungerar också på så sätt att de 
sätter ramar för dominerande diskurser. När socialsekreteraren tar upp 
svenskhet i relation till kultur, belyser detta samtidigt att de övriga social-
sekreterarna inte gör den kopplingen utan reserverar begreppet till ”de 
andra”, de som invandrat. En annan sådan effekt har den osäkerhet som 
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många gånger uppstår när människor av olika anledningar inte faller inom 
och inte kan förklaras inom ramarna för dominerande diskurser. Många 
gånger kan glidningar på ord, betydelser eller kategorier fungera som verk-
tyg för att förstå och synliggöra dessa ramar. ”Att leka pappa” visar både 
vilken position klienten tillskrivs men även ramarna för vad en ”riktig” 
pappa ”är” eller kan uppfattas vara.  

 
Den osäkerhet som uppstår då klienter faller utanför ramarna fungerar 
både som ett sätt att stärka hegemoniska diskurser, genom att de i någon 
mån utpekas som avvikare samtidigt som de skapar ett utrymme för för-
ändringar och förskjutningar av diskurserna. Ett bra sådant exempel är den 
vän som anmäler att en klient behöver hjälp och stöd av socialtjänsten. 
När hon benämns som ”inte flickvän på det sättet”, positioneras hon både 
som en ”icke-flickvän” och som en ”flickvän på ett annat sätt”. Den he-
gemoniska diskursen av vad en flickvän är, i bemärkelsen kärleksrelation, 
kan på så sätt både stärkas och utmanas. Det blir möjligt att både vara 
flickvän och flickvän på annat sätt. På samma sätt fungerar de motdiskur-
ser som existerar sida vid sida med dominerande diskurser. I diskussionen 
om flickan med pengar utmanar en socialsekreterare och en av cheferna 
synen på flickor som icke-missbrukare, samtidigt som de synliggör en do-
minerande diskurs av flickor som intresserade av smink och kläder. 

 
Det finns en person som under flera metodmöten spelar en nyckelroll för 
att artikulera motstånd mot dominerande diskurser. Denna person är 
Kristin som gång på gång ifrågasätter, lyfter in andra förståelser och på så 
sätt utmanar dominerande diskurser och öppnar upp diskussionerna. Hen-
nes roll, det ska påpekas att hon är en av två chefer, under metodmötena 
visar på möjligheten att utmana, ifrågasätta och förskjuta diskursiva bety-
delser på socialtjänsten. Ibland begränsas dock även denna möjlighet av 
andra aktörer. 

Socialtjänsten och andra aktörer 
Vad som blir tydligt är att hur socialsekreterarna i studien gör kön, ras och 
etnicitet måste ställas i relation till hur dessa positionella faktorer görs på 
andra nivåer och av andra aktörer. Detta sker både av klienterna själva, 
som i fallet med den klient som anmält alla manliga socialsekreterare, men 
även på en strukturell nivå, genom exempelvis hur lagstiftningen behandlar 
familjeliv och föräldraskap. Flera gånger när det knyts an till positionella 
faktorer i diskussioner eller under intervjuerna hänvisas det explicit till 
dessa yttre faktorer som socialsekreteraren inte direkt kan påverka i mötet 
med klienten. Det gäller i synnerhet då det handlar om etnicitet. Förutom 
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nämnda lagstiftning kan det vara socialstyrelsen, men också de olika ma-
nualer och verktyg som man använder sig av i det dagliga arbetet. På grund 
av den plats de olika verktygen får i socialsekreterarnas arbete kommer jag, 
inom ramen för en exkurs, kort skifta fokus mot två av dessa i nästa del. 

 
Ytterligare något som påverkar och som inte nämnts ovan är det språk 
socialsekreterarna i studien använder sig av. Språket är genomgående in-
fluerat av psykologin och psykiatrin vilket troligen innebär att en psykolo-
gisk/psykiatrisk diskurs också påverkar synen på kön och etnicitet. Vad 
som synliggjorts i denna del är hur socialsekreterarna i studien framförallt 
talar i termer av personliga egenskaper. Det är ett individualiserat språk 
där egenskaper snarare än sociala sammanhang betonas. Exempelvis sker 
detta då det talas i termer av impulsivitet och aggressivitet. En psykolo-
gisk/psykiatrisk identitetspolitik, åtminstone inom det sociala arbetets 
praktik, knyter ofta an till vad Mik-Meyer (2004) kallar för en förnekelse-
diskurs. Det vill säga en benägenhet att förklara ”sociala problem” med 
egenskaper hos klienten, som om denne själv inte uppfattar sina problem 
utan snarare förnekar dem. Det kanske tydligaste exemplet på när detta 
sker är den socialsekreterare som talar i termer av ”integrera sig i sam-
hället” om en klient med invandrarbakgrund. Det faller på klienten själv 
att aktivt integrera sig i det svenska samhället, och det görs viktigt att få 
klienten att förstå just detta, att det ligger på hennes ansvar. ”Sociala pro-
blem” som utanförskap eller rasism kan vara görs här till en individuell 
fråga, där klientens egenskaper, förhållningssätt och motivation blir det 
primära. När klienter beskrivs i termer av personliga egenskaper och moti-
vering till förändring säger detta något om synen på ”sociala problem”, på 
identitet och därmed också i förlängningen på kön och etnicitet.   

Sammanfattande slutsatser 
Socialtjänsten i studien hanterar kön och etnicitet inom ramen för en spän-
ning mellan en individualiserad klient och klienten som en del av och med-
verkande till strukturer. De rör sig om en balansgång där de å ena sidan 
har som mål och uppfattning att behandla klienter där alla ses som unika. 
Tydligast sker naturligtvis detta i talet, när socialsekreterarna på kontoret 
ska beskriva sitt arbete och får frågor om kön och etnicitet. Men å andra 
sidan tenderar de snarast, närmast paradoxalt nog, att i det faktiska gö-
randet låsa fast klienter i statiska kategorier. Detta sker när etnicitet reser-
veras till personer som invandrat, men även då detta i sin tur görs syno-
nymt med andra kategoriseringar som familj eller religion. Den andra sidan 
av detta förhållningssätt är att socialsekreterarna i studien själva tenderar 
att få status av att stå utanför konstruktionen av kön och etnicitet. Genom 
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att betona att kön och etnicitet inte ska spela någon roll och genom att 
betona individuella bedömningar minimeras också socialsekreterarnas egen 
roll i hur kön och etnicitet görs i mötet med klienter, i samtal, bedömning-
ar och beslut. Även om detta kan uppfattas som paradoxalt spelar ofta en 
kategoriseringsprocess stor roll i konstruktionen av ”objektiv verklighet”. 
Genom kategoriseringar kan organisatoriska, positionella och strukturella 
problem översättas till personliga egenskaper menar Mik-Meyer (2004). 
Ett sådant exempel skulle kunna vara användandet av ”såna här män” som 
misshandlar, där kategoriseringen snarare resulterar i att man får uppfatt-
ningen av att det rör sig av en specifik kategori män. Positionella, såsom 
konstruktionen av maskulinitet, och strukturella, såsom patriarkala relat-
ioner mellan män och kvinnor, riskerar på så sätt reduceras till personliga 
egenskaper. Hearn och Whitehead (2006) menar exempelvis att det krävs 
ett angreppssätt där flera faktorer tas i beaktande avseende mäns våld mot 
kvinnor, bland annat positionella och strukturella som genom ett statisk 
kategoriserande här riskerar att hamna i skymundan. 

 
Konstruktionen av ”den andre” innebär att olika representationer tillskrivs 
en individ eller grupp människor som vitt skilda från en själv, ”majoritets-
samhället”. Hall (1997b) visar hur representationer konstrueras genom 
användande av essentialism, reduktionism, naturalisering och binära posit-
ioner. Det som tydligast utkristalliserar sig på socialkontoret är en binär 
syn på kultur och etnicitet som något tillhörande ”den andre”. Kultur som 
orsak till och som ett problem per se reserveras till personer med invand-
rarbakgrund. Även om det visserligen förekommer att specifika egenskaper 
– viljan till integration – och att en fast, avgränsad, ahistorisk kultur för-
knippas med invandrarbakgrund – pojken som borde få pass så han kan 
åka tillbaka – är detta angreppssätt trots allt inte särskilt vanligt. Desto 
vanligare är dock att representationer relaterade till (avvikande) familjen 
och (avvikande) religionen används för att påvisa skillnad mellan ”majori-
tetssamhället/svenskar” och ”invandraren”. På så sätt får konstruktionen 
av ”invandraren” som ”den andre” stå relativt oemotsagd. 

 
Denna spänning mellan kategorisering och individualisering som socialsek-
reterarna i studien rör sig mellan är intressant så till vida att det finns an-
ledning att fråga sig varför de ”vill” falla tillbaka på en individnivå. 
Kanske är det så att socialsekreterarna saknar redskap för att kunna analy-
sera kön och etnicitet som strukturer och maktasymmetrier och att de där-
för hänger sig åt i huvudsak individuella förklaringsmodeller. Kanske upp-
visar en komplex verklighet inte entydiga strukturella mönster, vilket kom-
plicerar arbetet för socialsekreterarna ytterligare. Ibland uppvisar social-
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sekreterarna även en vilja att både se klienten som individ och att samtidigt 
exempelvis vilja synliggöra kön som kategori. En balansgång mellan dy-
namik och kategorisering. Ett limbo som tycks vara svårmanövrerat; där 
de gör kön och etnicitet tydligt på samma gång som de förblir otydliga i 
sitt förhållningssätt till dem som kategorier och maktasymmetrier.  

 
Det finns även sprickor i fasaden, förutom dominerande diskurser före-
kommer det att socialsekreterarna i studien både ifrågasätter och formule-
rar andra positioner. Ett tydligt sådant exempel är den socialsekreterare 
som talar om svenskhet i relation till etnicitet. Detta öppnar upp, genom 
att det både tydliggör gränserna för dominerande diskurser och visar på 
alternativ, för förändringar och förskjutningar av dominerande diskurser. 
En annan praktik som både sätter gränser för normalitet och visar alterna-
tiva positioner är den osäkerhet socialsekreterarna visar upp då klienter på 
olika sätt avviker från en föreställd norm. Den klient som inte går att 
könsbestämma eller den flickvän som inte är en flickvän på det sättet ut-
manar förväntade positioner. Sara Ahmed beskriver målande hur det ovän-
tades ankomst skapar ”desorientering vad gäller sakernas ordning” 
(Ahmed, 2011:145). När kroppar träder in på socialkontoret som av olika 
anledning faller utanför ramarna för normen och som inte på ett enkelt sätt 
kan positioneras inom ramarna för hegemoniska diskurser uppstår helt 
enkelt en desorientering som tvingar socialsekreterarna att omdefiniera 
kategorierna. Diskursen om vad en flickvän är både utvidgas och stärks 
därmed, speciellt då tillägget ”inte på det sättet” används. Det är också på 
detta sätt Butlers föränderlighet genom (i det här fallet) klientens performa-
tiva handlingar kan förstås (se Butler, 1999). Kvinnan som inte kan köns-
bestämmas av socialsekreteraren kan tänkas agera utefter föreställningar 
om kön som av omgivningen, på grund av att kön saknar inneboende be-
tydelse utan snarare baseras på idéer om kön, inte kan tolkas inom ramar-
na för existerande diskurser om kvinnlighet. Detta performativ kan i för-
längningen leda till att kön tolkas annorlunda om det rekonstrueras och 
repeteras. 

 
Vad som slutligen blir tydligt är hur socialsekreterarnas förhållande till kön 
och etnicitet färgas av andra. Klienter påverkar naturligtvis, både genom 
att själva vara könade och etnifierade subjekt, men även genom hur de 
förhåller sig till kön och etnicitet. Samarbetsparter till socialtjänsten påver-
kar genom att deras kategoriseringar leder till att socialsekreterarna i stu-
dien tvingas anpassa sin verksamhet och i viss mån även klienten efter till-
gången på exempelvis behandlingshem. Socialstyrelsen och de metoder, 
system, manualer och verktyg som används påverkar också vad socialsek-
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reterarna väljer att plocka in i tolkningen av klienterna och deras aktuella 
situation. Det individualiserade och många gånger psykologise-
rade/psykiatriserade språket som används färgas av teorier om individ, 
samhälle, kön och etnicitet. Den diskurs om klienten som, genom talet om 
individualitet, det psykologiskt färgade språket och som ett subjekt obero-
ende av positionella faktorer, dominerar blir på så sätt en individualiserad 
klient. Det är en klient som antas vara opåverkad av positioner och som 
alla är unika med sina specifika förutsättningar. Även strukturella faktorer, 
såsom rasistiska eller sexistiska strukturer, riskerar på så sätt att hamna i 
skymundan (Dominelli, 2002; 2008). Socialsekreterarna i studien plockar 
alltså information från en rad håll som sipprar ner i bedömningar, samtal 
och beslut. I nästa del kommer jag, inom ramen för en exkurs eller en för-
djupning, specifikt studera en sådan påverkansfaktor, talet om evidens och 
två av de verktyg som fått stor symbolisk och praktisk inverkan på det 
sociala arbetet de senaste åren. En rörelse som naturligtvis inte står fritt 
från teoretiska antaganden utan snarare impregnerar stora delar av arbetet 
vilket bland annat, som socialsekreterarna gett utryck för i denna del, får 
konsekvenser för deras sätt att förhålla sig till kön och etnicitet.  
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11. Verktyg och positioner 
 
I tidigare kapitel har det funnits spår av olika typer av manualer och verk-
tyg. Socialsekreterarna använder, hämtar inspiration och exempel från dem 
i diskussioner och samtal. Det har rört sig om en rad olika verktyg som alla 
är mer eller mindre systematiska och som alla kan ha en rad olika syften 
och målsättningar. Några kan vara tänkta att användas som hjälp vid olika 
former av utredningar, medan andra avser vara ett stöd vid bedömningar 
av olika slag. Två av verktygen hänvisades det till i större utsträckning än 
andra, dels BBIC och dels Ester. Detta är inte minst synligt i de diskurser 
som framträdde på socialkontoret. Vid de tillfällen då BBIC och Ester hän-
visades till, kunde vissa diskurser artikuleras än mer tydligt. Detta skedde 
exempelvis i arbetet med risk och skydd eller vid BBIC-fördjupningarna 
som redogjorts för ovan. Eftersom dessa verktyg gavs ett stort utrymme i 
det dagliga arbetet är det intressant att se hur kön och etnicitet kan förstås 
i relation till dem samt hur kön och etnicitet tar sig uttryck i dem. En ut-
gångspunkt är också att detta kan vara ett sätt att situera socialsekreterar-
nas utsagor från föregående kapitel. De uttalanden som görs och refereras 
till olika verktyg behöver förstås i relation till verktygen. Detta innebär inte 
att det är möjligt att utröna vad som är hönan eller ägget, det vill säga om 
ett förhållningssätt hämtas från ett verktyg eller om verktyget sonika re-
producerar ett redan befintligt sätt att förhålla sig till kön och etnicitet; 
alternativt om socialsekreterarna använder verktygen för att bekräfta sina 
sätt att se på kön och etnicitet eller om verktygen styr in socialsekreterarna 
på en specifik väg. Både socialsekreterarna och verktygen måste förstås 
som delar av vår samtid, med samhälleliga diskurser om kön och etnicitet 
som påverkar, influerar och som det även görs motstånd mot. Vad som 
däremot är möjligt att se är vilka diskurser verktygen anspelar på, repro-
ducerar och förhåller sig till.  
 
Att verktygen har fått viss status på socialkontoret blir tydligt inte minst i 
de exempel som tidigare redogjorts för, där det hänvisas till och där social-
sekreterarna på olika sätt relaterar till dem. Jag ser verktygen, som tidigare 
påpekats, som en del i en evidensdiskurs, det handlar om att stärka det 
sociala arbetets status och ”vetenskaplighet”. Flera av socialsekreterarna 
reflekterade själva över detta, en av dessa var Sven: 

 

Det är också en sån där modefluga […] alla är överens om allting. Att nu är 
det, [det] programmet ingen ifrågasätter det, nu är det ASI [Addiction Seve-
rity Index], alla går det. Hela Sverige, pang, bom. Det är ganska intressant. 
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Dom här MI [Motivational Interviewing eller Motiverande samtal] ligger 
också helt rätt i tiden. Ska va’ liksom (Sven, Mottagningsgruppen).23  

 

En av de socialsekreterare jag intervjuar förklarar här hur det kommer sig 
att de valt att arbeta med de olika bedömnings- och utredningsverktyg som 
finns i kommunen. Han talar även om hur de tagits emot av socialsekrete-
rarna under de utbildningar som genomförts. Det finns en stor enighet om 
att ”evidensbaserade metoder”24 är av godo, säger han. Ofta finns det ett 
sug hos socialarbetarna efter vidareutbildning och nya verktyg för att 
kunna hantera det dagliga arbetet. Både i denna kommun och i grann-
kommunerna verkar det som att socialarbetarna är nöjda och att de tycker 
det är positivt, fortsätter han. Det finns en samstämmighet i synen på nyt-
tan av de olika verktygen och manualerna som används. Birgitta är inne på 
något liknande när hon rättar mig då jag talar om BBIC-utredningar. 

 

Alltså BBIC använder vi i alla ärenden nu. För hela, ja vi gör ju inget annat. 
Så jag tänker nu försöker man väl snarare få det till att man slutar prata om 
BBIC och att man pratar om att jag har gjort en utredning, eller jag har 
gjort en förhandsbedömning. Att det blir så självklart, att man inte behöver 
nämna att jag har gjort en BBIC – utredning, för vi gör ju inga andra utred-
ningar (Birgitta, mottagningsgruppen). 

 
När vi sitter där och pratar om alla de olika utbildningar, verktyg och ma-
nualer som de använder sig av i sitt dagliga arbete får det mig att fundera. 
Ungefär två år tidigare satt jag själv i socialsekreterarnas position med en 
stor skillnad, vi arbetade inte utifrån strukturerade bedömnings- och ut-
redningsverktyg. Någonting har hänt och det har dessutom gått ganska 
fort, vilket både Sven och Birgitta ger uttryck för. Birgitta menar att det nu 
inte längre handlar om att tala i termer av BBIC utan att istället se det som 
en naturlig del av socialtjänstens arbete. 

 
I föregående kapitel har det som nämnts gått att skönja hur socialsekrete-
rarna i relation till kön och etnicitet ofta förhåller sig till och hänvisar till 

                                                      
23 MI står för Motiverande Intervjuer/Motiverande Samtal och är en strukturerad 
samtalsmetod för att påverka till förändring (www.socialstyrelsen.se). 
24 Jag hänvisar här till diskussionen om evidens i del I, men som en kort repetition 
behöver evidensbaserade metoder i detta avseende vare sig betyda att det handlar 
om faktiska metoder eller att de är evidensbaserade. Det betyder dock att de place-
ras inom ramen för och förknippas med en sådan diskurs. 
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olika verktyg. Arbetet impregneras av olika former av utrednings- och 
bedömningsverktyg som används och influerar arbetet i olika hög ut-
sträckning. Detta gäller även i relation till vilka synsätt och diskussioner 
om kön och etnicitet som genereras i denna praktik. Ett sådant konkret 
exempel är den socialsekreterare som i föregående del talar om MI i relat-
ion till klienter med annan bakgrund än svensk. Vad den socialsekreteraren 
exemplifierar är hur relationen mellan verktygen, socialsekreteraren och 
klienten etnifieras, men de kan även könas. I denna exkurs kommer jag 
därför att, som en sorts fördjupning, studera två av dessa verktyg, BBIC 
(Barns Behov i Centrum) och Ester, närmare. I detta kommer jag fördjupa 
mig i hur kön och etnicitet tar sig uttryck i litteratur om verktygen och hur 
socialsekreterarna förhåller sig till detta både under intervjuer och under 
praktiska moment i arbetet. Jag har utgått från den litteratur som hänvisas 
till och som har publicerats av Socialstyrelsen vad gäller BBIC och som 
hänvisas till och publicerats via hemsidan ”www.ester-bedomning.se” vad 
gäller Ester. Tanken är inte att försöka ge någon sorts helhetsbild av verk-
tygen utan att peka på de diskurser om kön och etnicitet som det anknyts 
till inom ramen för denna litteratur. Fokus i denna del ligger inte heller i 
första hand på hur socialsekreterarna arbetar med verktygen, det är möjligt 
att ana i föregående del. Fokus ligger på hur verktygen beskrivs, samt vad 
de består av och hur detta relateras till och relaterar till kön och etnicitet. 
De impregneras av teoretisk och empirisk kunskap, ibland nämns det i 
förbigående och ibland är det mer uttalat. Ett exempel på hur kunskaper 
och föreställningar om kön är en del av BBIC blir tydligt i Socialstyrelsens 
introduktionsfilm från 2008. 

 

Socialsekreterare: Kommer du överens med dina kusiner? 

Pojke: Ibland kommer vi överens. 

Socialsekreterare: Ja, Roxanne är ju lite yngre än dig och tjej så det kanske 
är svårare med henne? 

Pojke: Ibland går hon mig på nerverna (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Detta citat är hämtat från en film som producerades för att introducera 
systemet i Sverige och för att redogöra för dess bakgrund och mål. I den 
aktuella scenen får vi som tittare följa med vid en uppföljning, där en eng-
elsk socialsekreterare intervjuar en ung pojke. Genomgående i filmen beto-
nas den kritik som riktats mot socialtjänsten både i England och i Sverige. I 
inledningen visualiseras detta effektivt med bilder på kritiska tidningsur-
klipp och en gunga som ensamt vajar fram och tillbaka på en lekplats (So-
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cialstyrelsen, 2008). På så sätt illustreras hur socialtjänstens arbete tidigare 
slagit fel. Delar av det sociala arbetet har länge kritiserats i media och arbe-
tet har även direkt och indirekt lett till att barn farit illa (Socialstyrelsen, 
2004b; 2008). Det är lätt som tittare att se behovet av ett gemensamt sy-
stem och uppföljning av socialtjänstens arbete för att undvika att barn far 
illa. Samtidigt innebär implementeringen av specifika verktyg också att en 
viss kunskapsproduktion ges företräde framför en annan.  

 
Genom att specifika teorier, självfallet, ligger till grund för i det här fallet 
BBIC, får det även konsekvenser för hur kön och etnicitet görs och förstås. 
I samtalet mellan socialsekreteraren och barnet ovan förstås exempelvis 
kön som skillnad. Pojkar och flickor förväntas ha svårt att komma överens 
på basis av sitt biologiska kön, därav den ledande frågan från socialsekre-
teraren: ”och tjej, så det kanske är svårare med henne”. Även ålder ges en 
framskjutande position i samtalet, det faktum att flickan avviker från poj-
ken både vad gäller ålder och kön förutsätts alltså leda till problem i deras 
relation.  

 
I föregående kapitel har socialsekreterarna ofta haft en tendens att se sig som 
oberoende i relation till kön och etnicitet, detta förhållningssätt gäller även i 
högsta grad i relation till de olika verktygen. För att förstå detta oberoende, 
måste den kontext vari verktygen kom till och introducerades förstås. Den 
evidensdiskurs som lett till implementeringen av dessa verktyg i socialt arbete 
betonar ett antal saker som kan vara en nyckel till detta förhållningssätt. 
Dels antas diskursen bygga på en ”vetenskaplighet”, det vill säga att dessa 
verktyg har ”bevis” för vad de utger sig att avhjälpa och att de därför inte 
innehåller antaganden eller föreställningar. Dels innebär implementeringen 
även en rutinisering av arbetet vilket kan leda till en möjlighet att distansera 
sig från verktygens effekter. Tillsammans bidrar detta till att kön och etnici-
tet i relation till verktygen kan förläggas bortom det dagliga arbetet och soci-
alsekreterarna själva till att handla om rena ”fakta”. Det är detta den social-
sekreterare som konstaterar att ” Dom har konstaterat att vara en pojke är 
en riskfaktor” i relation till Ester i föregående del ger uttryck för. Detta reso-
nemang kommer vidare utvecklas under denna exkurs.  

 
I denna del kommer jag som nämnts därför fokusera på två av de mer eller 
mindre standardiserade och systematiska bedömnings- och utredningsverk-
tyg som används på socialkontoret, BBIC och Ester. Anledningen till att jag 
just avgränsat mig till dessa två är alltså att de hänvisades till i högst ut-
sträckning av socialsekreterarna själva under observationerna. De synlig-
görs också tydligt i några av de diskurser som redogjordes för i föregående 
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del, exempelvis den om pojkar som risk eller den om dåliga mödrar. Mitt 
intresse ligger i hur dessa verktyg influerar, påverkar och implicerar speci-
fika föreställningar om kön och etnicitet. Med andra ord är fokus inte 
riktat mot att värdera eller analysera hur bedömnings- och utredningsverk-
tygen fungerar i relation till det sociala arbetet, inte heller hur de i någon 
mening utger sig för att vara tänkta att användas. Exempelvis går det att 
läsa i litteratur relaterat till Ester att kön eller etnicitet i första hand inte 
ska leda till insatser, jag återkommer till detta nedan. Ur mitt perspektiv 
betyder inte detta att Ester bortser från kön och etnicitet, istället säger det 
något om synen på kön i Ester. Denna del handlar därför om hur kön och 
etnicitet relateras till, kommer till uttryck i och uttalas eller impliceras i 
dessa två bedömnings- och utredningsverktyg samt till viss del också soci-
alsekreterarnas praktiska arbete med dem och utsagor om dem.   

 
Vid socialkontoret används dock ett antal mer eller mindre systematiska 
och strukturerade bedömnings- och utredningsverktyg för analys, bedöm-
ning och utredningar av ärenden. Dessa används i olika stor omfattning 
genom samtal och på metodmöten. Förutom BBIC och Ester är de övriga 
ASI (Addiction Severity Index), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) 
och MI (Motivational Interviewing). Vid tiden för min studie på socialkon-
toret pågick även ett arbete av kvinnofridssekreterarna, tillsammans med 
ytterligare kommuner och Socialstyrelsen, med syfte att utveckla ett be-
dömningsinstrument. BBIC genomsyrar större delen av verksamheten, un-
dantaget Familjerätt och Kvinnofrid där det inte talas om det lika explicit. 
BBIC genomsyrar verksamheten så till vida att det dagliga arbetet baseras 
på systemet (allt från exempelvis datorsystem till utredningar) och att de så 
kallade metodhandledningarna till viss del struktureras efter BBIC. Även 
Ester sätter sin prägel på arbetet och de bägge bedömnings- och utred-
ningsverktygen skär in i varandra och är ibland svåra att särskilja i det 
dagliga arbetet. Ett sådant exempel är när socialsekreterarna talar om risk- 
och skyddsfaktorer i klientens liv och aktuella situation. Ofta hämtas då 
kunskap och inspiration både från BBIC och från Ester, som bägge betonar 
vikten av att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer, samt även från 
andra kunskapskällor.  

 
Efter denna inledning där kön och etnicitet i relation till de bedömnings- 
och utredningsverktyg som används har problematiserats och introducerats 
kommer jag nu rikta fokus mot BBIC och Ester. De ska alltså ses som ex-
empel på hur de verktyg som används kan förhålla sig till och hanterar kön 
och etnicitet. Först kommer jag att redogöra för hur kön och etnicitet tar 
sig uttryck i litteratur om BBIC och i själva BBIC-systemet för att ge en bild 
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av de diskurser om dessa maktasymmetrier som BBIC baseras på och hän-
visar till. Därefter tar jag på liknande sätt upp Ester i relation till kön och 
etnicitet. Kapitlet avslutas slutligen med en sammanfattande analys. 
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12. BBIC, kön och etnicitet 
 
Barns Behov i Centrum (BBIC) ska enligt socialstyrelsen inte tolkas i termer 
av en metod utan beskrivs som ett system som används för att strukturera 
utredningar, uppföljningar och beslut i socialt arbete (Socialstyrelsen, 
2006a). Systemet har sitt ursprung i Storbritannien och brukar knytas till 
utvecklingen av tre olika, men sammankopplade, system Looking After 
Children System (LAC eller LACS), Framework for the assessment of 
children in need and their families (AF) och vad som så småningom kom 
att bli Integrated Children System (ICS) (Rasmusson, 2006). Bakgrunden 
till att instrumentet köptes in och ”anpassades till svenska förhållanden” är 
den kritik som riktats mot familjevården i Sverige. Syftet var att stärka 
barns rätt och att skapa struktur och systematik i arbetet (Socialstyrelsen, 
2004b; 2008). Jag kommer endast kort beröra själva systemet BBIC, fokus 
kommer istället att ligga på diskurser rörande identitet, kön och etnicitet 
samt eventuella andra maktasymmetrier som relateras till dessa. Vidare 
kommer jag att knyta synen på kön och etnicitet i BBIC till de brittiska 
förlagorna, där detta är relevant, för att kunna följa hur diskurser om kön 
och etnicitet växt fram. 

 
BBIC bygger på nio så kallade grundprinciper som ska genomsyra utred-
ningar, uppföljningar och det dagliga arbetet. Dessa grundprinciper vilar 
på vissa teoretiska grunder som skiljer sig något beroende på källa.25 De 
två teorier som förekommer i allt det empiriska material jag har använt är 
dock systemekologi (utvecklingsekologi) samt anknytningsteori (se bl.a. 
Dahlberg & Forssell, 2006; Socialstyrelsen, 2004b; 2006a). Socialstyrelsen 
(2002:8) nämner även ”moderna utvecklingspsykologiska teorier” som 
teoretisk grund till i första hand LACS. Den första grundprincipen är att 
barn och unga ska stå i centrum, den andra just dessa ovan nämnda teore-
tiska grunder. Detta innebär alltså att det redan i grundprinciperna slås fast 
en viss teoretisk riktning. Den tredje grundprincipen är att kunskap och 
beprövad erfarenhet ska sätta sin prägel på arbetet. Därefter betonas att 
arbetet ska identifiera både resurser och svårigheter hos klienten, här är det 
alltså viktigt att inte enbart fokusera på det som inte fungerar. Den femte 

                                                      
25 I Utvärderingsmöten i BBIC (Socialstyrelsen, 2004b:16) nämns exempelvis ”den 
utvecklingsekologiska teorin med anknytningsteori, teorier om risk- och skyddsfak-
torer, sårbarhet och motståndskraft (utvecklingspatologi) samt kritiska perioder i 
barns utveckling som kompletterade teorier. Därtill kommer teorier om familjestilar 
och familjers funktion samt föräldrars förmåga till omsorgstagande”.  
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principen rör likvärdiga möjligheter för alla barn, som efterföljs av princi-
pen att samarbete ska ske med både barnen och deras familjer. Nummer 
sju betonar samverkan med andra myndigheter medan nummer åtta anger 
att insatser också kan ges under utredningens gång samt att utredningen i 
sig själv kan ses som en insats. Slutligen, grundprincip nummer nio som 
menar att utredningen ska vara utgångspunkt för planering och uppfölj-
ning av insatser (Dahlberg & Forssell, 2006).  

 
Genom dessa grundprinciper, som kommuner med så kallad licens för att 
använda BBIC förbinder sig att följa, sätts en riktning mot hur även kön 
och etnicitet ska hanteras och förstås. Speciellt gäller detta i relation till 
punkt två där den teoretiska inriktningen fastslås till att handla om an-
knytningsteori, systemekologi och utvecklingspsykologi.  

Ras och etnicitet 
I litteratur rörande de engelska förlagorna till BBIC ges ett större utrymme 
än i BBIC till vissa strukturella frågor och då i synnerhet känslor kopplade 
till att ingå i en rasifierad minoritetsgrupp (Banks 2000; Dep. Of health, 
2000a). Rasifiering är när skillnad mellan individer och grupper upprätt-
hålls på basis av bland annat kroppsliga skillnader, exempelvis hudfärg, 
ögon, näsa. Rasifieringen är nära sammankopplad med en essentialistisk 
syn på människor som leder till ett upprätthållande av maktasymmetrier 
(Molina & de los Reyes, 2005). Anledningen till att det just i det här fallet 
rör sig om en rasifierad minoritetsgrupp är att litteraturen mer eller mindre 
uteslutande handlar om hur det är att växa upp som svart. Det vill säga 
hur barn med svart hudfärg exempelvis hanterar och förstår mötet med det 
vita "majoritetssamhället" (Banks, 2000) eller individens utvecklande av en 
”ras-identitet” (Dep. Of Health, 2000a). Det är en statisk syn på ras som 
förmedlas i denna litteratur. Vikten av att bära kläder som anses lämpliga 
avseende bland annat kultur och kön, samt en stabil ”ras-identitet” beto-
nas. På så sätt görs etnicitet och ras till något som är stabilt (Johansson, T., 
2006; Molina & de los Reyes, 2005) och som förknippas med vissa speci-
fika representationer såsom särskilda (avvikande) kläder (Hall, 1997a). Det 
är samtidigt problematiskt att tala i termer av ”majoritetssamhälle”, då 
detta är ett begrepp som utger sig för att handla om antal individer men 
som i själva verket även implicerar maktrelationer. De som innehar makt-
positioner behöver inte samvariera med majoriteten av antalet individer, 
vilket exempelvis Sydafrika var ett exempel på under apartheidtiden (Ka-
mali, 2005). 
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For some of these children, particularly those who live with their white par-
ent and have little or no contact with their black parent or the black par-
ent’s family, black self definition means more than a journey towards self-
recognition. For them there are emotional consequences to black racial 
group identification (Dep. Of health, 2000a:46). 

 

I detta exempel menar Department of health att svarta barn som växer upp 
med vita föräldrar och som saknar kontakt med sina svarta föräldrar eller 
sin svarta familj i övrigt, står inför omvälvande emotionella konsekvenser. 
Detta eftersom de så småningom kommer identifiera sig med andra svarta. 
Det innebär flera saker, dels betonas den närmaste biologiska familjens roll 
i att som barn kunna identifiera dig som svart, genom artikulerandet av 
”black parent” och ”black parents’ family”, och dels blir ”den svarta 
gruppen” närmast synonymt med en homogen, ahistorisk kultur. Detta i 
bemärkelsen av att det antas utgöra en gruppidentifikation som alla svarta 
oavsett kontext, tid och rum delar alternativt någon gång i livet tvingas 
identifiera sig med. Problemen med det här sättet att resonera är inte att 
det inte kan vara så, exempelvis avseende adoptivbarn (se t.ex. Hübinette 
& Tigervall, 2009) eller i relation till att svarthet görs till det avvikande i 
mötet med en vit värld (se Ahmed, 2006; 2007a; 2011). Problemet är att 
svarthet här görs till avvikande utan att problematiseras samtidigt som 
vithet görs till osynlig norm. Det förutsätts exempelvis i citatet att vithet är 
detsamma som majoritetssamhället och vithet som självkännedom artikule-
ras eller problematiseras inte. 
 
Detta sätt att resonera på är inte lika uttalat i den svenska versionen, men 
det finns trots allt tendenser till liknande resonemang. De formulär som 
ska fungera som stöd för socialsekreteraren, tar exempelvis upp delar av 
ovan nämnda exempel. Det vill säga ”adekvata ”kläder avseende kön och 
etnicitet, samt vikten för barnet att ha kunskap om sin kultur, ha utvecklat 
känslor för den samma och ha tillgång till den. Kultur, etnicitet och kön 
görs alltså även här till något statiskt och tydligt avskiljbart (se t.ex. Social-
styrelsen, 2009b:132 ). Kultur blir här dels något som man i någon mening 
bär med sig, ett kulturellt ursprung som följer individen oavsett kontext. 
Dels leder det också till att kultur görs till något som kan ges och tas ifrån 
någon, men som bör återupprättas om det tas från individen. Det förknip-
pas också med specifika representationer som kläder. Barnet bär enligt 
detta synsätt på en ursprungskultur som för att en adekvat barndom ska 
uppfyllas bör tillhandahållas barnet.  
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Ett annat exempel är hur det i den engelska förlagan betonas vikten av 
rollmodeller av samma ”etnicitet” och kön (Basarab-Horwarth, 2000; 
Dep. Of health, 2000a; 2000b). I den svenska versionen av systemet har 
detta citat fått spridning och som, förutom i Socialstyrelsens grundbok 
ovan, även återkommer i annan litteratur om BBIC (se bl.a. Dahlberg & 
Forssell, 2006). Detta citat är närmast en direktöversättning hämtad från 
den brittiska förlagan (se t.ex. Basarab-Horwath, 2000). 

 

En positiv identitetsutveckling förutsätter tillgång till positiva förebilder av 
samma kön och etnicitet (Socialstyrelsen, 2006a:58). 

 

Vikten av förebilder av samma etnicitet tycks inte, vad jag kunnat hitta, 
vara särskilt efterforskat inom socialt arbete, men det speglar samma bild 
av etnicitet som något oföränderligt och statiskt. Paralleller kan dras till 
den kritik som har riktats mot hur begreppet kulturkompetens används i 
socialt arbete, där en föreställning om att invandrande svenskar vill möta 
personer med samma bakgrund som dem själva och att delad bakgrund 
krävs för att förstå klienters situation fullt ut (Kamali, 2002). Kulturkom-
petens betonas dessutom av Socialstyrelsen som en del i [socialsekrete-
rarens] personliga kunskap kopplat till analys, bedömningar och beslut 
enligt BBIC (Socialstyrelsen, 2009a:38). Förutom att förutsätta att kultur 
för individer av annat ursprung än svenskt är av överordnad betydelse för 
identitetsutveckling, tenderar det att få även andra oförutsedda effekter. 
Bland annat har det pekats på risken att professionella anställs på grundval 
av deras etniska, kulturella bakgrund och inte på meriter, vilket kan redu-
cera deras position på arbetsplatsen (se t.ex. Gunartnam, 2003). Detta är 
mer synligt i litteratur rörande den engelska förlagan, dels betonas här 
vikten av kulturkompetens tydligare och dels ställs frågan om socialsekre-
terare på grundval av etnicitet och kön är rätt person att möta klienten 
(Basarab-Horwath, 2000). En författare går till och med så långt som att 
föreslå svarta socialarbetare till svarta klienter (Banks, 2000). Men även 
om det artikuleras tydligare i de engelska förlagorna finns spår av samma 
resonemang i Sverige. 

 
I litteraturen om BBIC tas etnicitet och kultur explicit upp oftare än kön, 
oftast handlar det då i relation till ursprung och utländsk härkomst. I en 
delrapport från utvärderingen av projektet Barns Behov i Centrum,26 talas 

                                                      
26 Implementeringen av BBIC i Sverige inleddes med ett projekt som kort och gott 
hette Barns Behov i Centrum (Socialstyrelsen, 2004a). 
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det exempelvis om barn med utländsk härkomst och deras behov av ”att 
lära känna och bevara sitt kulturarv” (Socialstyrelsen, 2004b:68). Ett an-
nat exempel är Wolf Sandahls (2010) utvärdering, där det talas om Afri-
kanska barns speciella behov. 

 

Ett afrikanskt barn kan uppfatta sig självt som en del av en större gemen-
skap mer än vad svenska barn gör. I afrikanska kulturer är det mer vanligt 
att äldre syskon och släktingar delar föräldraansvaret. Detta synsätt kan lätt 
krocka med den svenska inställningen att föräldrar är huvudansvariga för 
det mesta som händer deras barn. Detta är ett exempel på hur förståelsen 
kan fördjupas kring begreppet identitet (Wolf Sandahl, 2010:20). 

I detta citat görs ursprung och kultur synonymt genom att vi antas dela 
kultur på basis av vart i världen vi kommer från. Genom att ”afrikanska 
kulturer” särskiljs från svenskhet, konstrueras också ett vi och dem baserat 
på ursprung (jfr. Hall, 1997b). Resonemanget om identitet, som detta av-
snitt i utvärderingen handlar om, utvecklas dock vidare även till att inklu-
dera svenska barn. 

 

Ett svenskt barn som aldrig har pengar till klassresor, modeprylar, utflykter 
eller föreningsverksamhet känner sig naturligtvis utanför gemenskapen - 
identitet ur ett klassperspektiv. Det kan spädas på ytterligare om barnet t ex 
blir mobbat i skolan (Wolf Sandahl, 2010:20). 

 

När klassproblematik i samma text ska belysas, handlar det istället om 
”svenska barn”. Det gör att en skillnad mellan ”det svenska” och ”det 
afrikanska” återskapas baserat på barnets ursprung. Där det svenska sättet 
att konstruera familj och kultur på ställs mot ett afrikanskt dito. De 
”svenska” problemen handlar om klassproblematik och inte svensk kultur 
eller svensk familjebildning, medan de ”afrikanska” problemen i sin tur 
inte handlar om klass utan istället om föreställningen om en gemensam 
afrikansk kultur. 
 
I det så kallade ”Dartingtonprojektet” 27nyanseras kulturbegreppet gång 
på gång till att i första hand handla om placerades barn ursprung i relation 
till sin ursprungsfamilj. Ursprung handlar i projektet med andra ord istället 
om att barnet ska känna till orsaken till placering och om hur kontakten 
till ursprungsfamiljen och släkten ser ut (Socialstyrelsen, 2000). Detta är 
                                                      
27 Det projekt där Looking After Children System provades av ett antal svenska 
kommuner (Socialstyrelsen, 2000). 
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även en del i BBIC och LACS, men exemplen där handlar istället ofta om 
barn med ett icke-svenskt ursprung, eller med annan hudfärg än vit. 

 
Etnicitet och ras artikuleras mer i de brittiska förlagorna än vad som är 
fallet i BBIC, det finns anledning att uppehålla sig vid detta. Dels är frågan 
naturligtvis vad detta får för konsekvenser för synen på etnicitet och ras 
och dels hur det kommer sig att etnicitet (i första hand) trots detta i olika 
hög utsträckning impliceras i systemet. Det sistnämnda är tydligt i förhål-
lande till idén om adekvata kläder och förebilder av samma etnicitet. För 
att förstå dessa artikuleringar i BBIC är det nödvändigt att gå tillbaka till 
förlagorna. I LACS uttalas tydligare ras och etnicitet, visserligen i statiska 
termer, vilket gör att det är möjligt att förstå var denna ”kunskap” om 
behov kommer från. Detta sker inte lika tydligt i BBIC. Det för in oss på 
den andra punkten, vad det får för konsekvenser. En konsekvens det får är 
att det, så länge BBIC placeras inom ramen för en evidensdiskurs, kan ses 
som att ”kunskapen” är belagd som den enda sanna ”kunskapen”. Det är 
alltså inte möjligt att följa var dessa föreställningar om etnicitet och ras 
kommer från, de behandlas kort och gott som obestridbara fakta. En ytter-
ligare konsekvens av detta skulle eventuellt kunna vara att ras och etnicitet 
inte heller anses behövas problematiseras eller artikuleras i arbetet på soci-
alkontoret. Att socialsekreterarnas förhållningssätt gentemot etnicitet och 
ras skiljer sig i relation till kön kan möjligen bland annat förstås som att 
det från systemen förmedlas att detta inte är viktigt att problematisera. 
Istället stannar ofta socialsekreterarna vid ett konstaterande och hänvisar 
till någon eller något annat för att styrka sitt ställningstagande. Att ras mer 
eller mindre helt försvinner i det svenska systemet kan också hänga ihop 
med den ovilja som uppmärksammats i Sverige att tala i termer av ras, 
trots att det förekommer att skillnader reproduceras på basis av ras (Hübi-
nette & Tigervall, 2009; Molina & de los Reyes, 2005; Wikström, 2009). 

Kön, sexualitet och identitet 
När det gäller kön och BBIC behöver vi gå tillbaka till citatet om förebilder 
av samma kön och etnicitet som togs upp ovan. Anledningen är att det när 
det gäller förebilder i relation till kön finns betydligt mer forskning att 
tillgå. Flera forskare har riktat kritik mot förekomsten av i första hand 
insatsen ”manliga förebilder” inom socialtjänsten (se bl.a. Bäck-Wiklund 
m.fl. 2003). Förebildsdiskursen leder till att kön görs till något statiskt, 
som en del i en stabil identitet, som oföränderligt och något som starkt 
kopplas samman till heterosexualitet. Detta leder i sin tur dels till att kön 
kan reduceras till en funktion, manlighet och kvinnlighet krävs för att ut-
föra vad som bedöms vara könsspecifika sysslor med barnen. Om en pojke 
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antas behöva en manlig förebild kan insatsen istället formuleras som att 
han gillar fotboll och behöver en kontaktperson som kan spela boll med 
honom, vilket då leder till att uppdraget tillfaller en man (exemplet fritt 
lånat från Johansson, 2004). Dels leder det även till att icke-heterosexuella 
familjer och familjer med en förälder görs till något avvikande. Dessa fa-
miljer kan inom ramen för en förebildsdiskurs inte ses som kompletta utan 
insatser från det kön som ”saknas” för att uppnå ett fullgott föräldraskap 
(Johansson H 2003; 2006; Johansson, 2004; Mattsson, 2010). Historiskt 
sett har just liknande varianter på ovanstående resonemang använts som 
ett sätt att begränsa föräldraskap hos bland annat homosexuella familjer. 
För att det ansetts vara möjligt att tillgodose barnets behov vid exempelvis 
adoption har det krävts intyg på att föräldrarna ser till att barnet får posi-
tiva förebilder av föräldrarnas motsatta kön (Mattsson, 2010). 

 
Förutom barns behov av förebilder av samma kön, lyfts dock kön sällan 
explicit upp vare sig i BBIC eller i de brittiska motsvarigheterna. Det ingår 
dock som en punkt i det så kallade behovsområdet Identitet. ”Ålder, kön, 
kultur, religion och eventuella funktionshinder är faktorer som kan på-
verka självbilden” (Socialstyrelsen, 2004b:26). Här konstateras alltså vik-
ten av att förstå hur olika positionella faktorer påverkar och är en del i 
identitetsskapande. Samtidigt tycks BBIC ge få verktyg till att hantera dessa 
frågor. Behovsområde Identitet, är ett av de områden som i uppföljnings-
studier och utvärderingar visat sig utredas minst (se Enell, 2009; Wolf San-
dahl, 2010; Ångman, 2009). Wolf Sandahls utvärdering ställer en retorisk 
fråga om detta hänger ihop med den teoretiska grund BBIC står på och att 
behovsområde Identitet bättre skulle kunna förstås ”utifrån teorier om 
samhällsutveckling än utifrån [i första hand] psykologiska teorier” (Wolf 
Sandahl, 2010:33). 

 
Det finns ytterligare en skillnad mellan hur kön och etnicitet framställs i 
litteraturen om BBIC. Dels finns det ibland en uttalad kritik mot hur kön 
hanteras i socialtjänsten och dels finns det refererat litteratur som tycks 
förorda kön som konstruktion. Ibland gäller detta visserligen både kön och 
etnicitet, som när socialstyrelsen exempelvis i Analys, bedömning och be-
slut i utredningar enligt BBIC skriver, ”Går det att spåra om aspekter rö-
rande klass, kön och etnicitet hade betydelse för bedömningar och beslut?” 
(Socialstyrelsen, 2009a:57). Här öppnas det alltså upp för att kön och etni-
citet kan påverka socialtjänstens beslut och bedömningar. I Barn och unga 
i socialtjänsten slås det fast att medvetenheten om könsskillnader och att 
pojkar anmäls och utreds i högre utsträckning behöver öka (Socialstyrel-
sen, 2006b). På så sätt påvisas indirekt att det finns en risk att bedömning-
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ar och beslut kan influeras av positionella faktorer och att det när det i 
synnerhet gäller kön finns forskning som visar att så kan vara fallet.  

 

Det är inte tillräckligt att acceptera allmänna föreställningar om vad som 
skulle vara bra för barn i en viss ålder eller av ett visst kön. Det skulle, enligt 
Mattsson, vara att betrakta barnet som ett objekt för vuxnas handlande 
(Enell, 2008:22). 

 

Enell (2008) menar att det inte räcker att acceptera förgivettaganden kopp-
lade till ålder och kön, då detta skulle positionera barnet som ett objekt för 
vuxnas handlande. Det vill, enligt min tolkning, säga att vuxna tillskriver 
barnet egenskaper utifrån sina föreställningar om exempelvis kön. Enell 
fortsätter och menar att det krävs ett ifrågasättande av kön och ålder, samt 
hur dessa samvarierar och att det inte är tillräckligt att förutsätta ”all-
männa föreställningar”. På så sätt kritiseras också en statisk förståelse av 
kön, ålder men även av barndom, då barnet annars riskerar ses ”som ett 
objekt för vuxnas handlande” (Enell, 2008:22).  

 
Två gånger nämns dock kön explicit och skillnad reproduceras, dels när 
det handlar om en ”oroande utveckling” rörande flickor och dels i relation 
till fäders bidrag till barnuppfostran. När BBIC beskrivs i Barn och unga i 
socialtjänsten hamnar nämligen flickor specifikt i fokus under behovsom-
råde hälsa. Dels pekar socialstyrelsen på att alkoholkonsumtionen bland 
flickor ökat och att detta anses ”särskilt oroande” och dels att antalet ton-
årsgraviditeter är hög bland flickor placerade i familjehem (Socialstyrelsen, 
2006b:63f). Genom att flickor pekas ut specifikt på det här sättet reprodu-
ceras bilden av flickorna som utsatta, något pojkar på så sätt undslipper 
(jfr. Claezon, 2008). Ett annat alternativt sätt att uttrycka samma sak på 
skulle kunna vara att konstatera att en hög alkoholkonsumtion oavsett kön 
är oroande, samt att tonårsgraviditeter för alla inblandade bör synliggöras. 
Fäderna till tonårsgraviditeterna problematiseras nämligen inte alls till 
skillnad från flickorna, vilket dels kan leda till att fäderna både undslipper 
ansvar men också att exempelvis deras känslor och reaktioner kopplade till 
graviditeten inte uppmärksammas. Den andra gång som kön tas upp expli-
cit och skillnad reproduceras rör dock just fäder. 

 

På senare år har betydelsen av barnets anknytning till fadern betonats allt-
mer. En god anknytning till en stödjande och uppmuntrande fader under 
den så kallade koltåldern stimulerar till utforskande och problemlösning 
(Socialstyrelsen, 2006b:71). 



 MARCUS HERZ Från ideal till ideologi 203 
 

 
Detta citat behöver brytas ner för att analyseras, för det första skriver soci-
alstyrelsen ”på senare år”, vilket innebär att vi står inför något nytt. Det är 
först nu (texten gavs ut 2006) som barn och fäders relation betonats som 
något betydelsefullt. Detta är delvis riktigt inom ramen för en anknytnings-
teoretisk syn på uppväxt och familj (Burman, 2008), men synen på fader-
skap i relation till barns uppväxt har snarare varit föränderligt över tid och 
rum (Klinth & Johansson, 2010). Därtill betonas ”en stödjande och upp-
muntrade fader”, att detta behöver uttryckas explicit problematiserar fa-
derskapet då det därmed finns fäder som inte bedöms som stödjande och 
uppmuntrande vilka i förlängningen därmed inte heller är önskade. Slutlig-
en skriver de att fäder, speciellt under koltåldern (efter ett års ålder, fram 
till cirka tre år), ”stimulerar till utforskande och problemlösning”. Detta är 
begrepp och egenskaper som ofta knyts till män och maskulinitet (Herz & 
Johansson, 2011b). Genom att förknippa dessa egenskaper med maskulini-
tet konstrueras en skillnad gentemot kvinnor så till vida att kvinnor inte 
antas kunna tillgodose dessa behov. Samtidigt minimeras faderns roll i 
uppfostran och omsorg till att tillgodose just dessa behov. På så sätt kon-
strueras även manligt och kvinnligt som komplementärt (jfr. Mattsson, 
2005). För att tillgodose dessa egenskaper under koltåldern krävs alltså en 
stödjande och uppmuntrande fader, samt en moder som tillgodoser övriga 
behov. 

 
Jag har i detta kapitel tittat närmare på hur BBIC hanterar kön och etnici-
tet, hur det beskrivs och förklaras, samt i viss mån var det hämtats från 
och då i synnerhet från dess teoretiska grund och de brittiska förlagorna. I 
nästa kapitel kommer jag på samma sätt att titta närmare på Ester. 
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13. Ester, kön och etnicitet 
 
Om BBIC är det verktyg som det talas om mest och som har införlivats i 
högst grad i det dagliga arbetet på socialkontoret är Ester det som följer i 
dess spår. När jag bedrivit fältarbetet var Ester relativt nytt på arbetsplat-
sen men det tilldrog sig ett förhållandevis stort intresse. Framförallt gällde 
detta i relation till idén om risk- och skyddsfaktorer där underlag till be-
dömningar till stor del hämtade inspiration från Esters upphovsmakare 
Andershed och Andershed (2005), samt att verktyget ansågs vara möjligt 
att kombinera med BBIC. 
 
Ester är tänkt att användas på barn- och unga 0-18 år som befinner sig i 
eller riskerar att befinna sig i riskzonen för ”normbrytande beteende” . Det 
består av ett bedömningsinstrument som finns i två varianter, dels den 
mindre Ester-screening och dels en mer omfattande Ester-bedömning (An-
dershed & Andershed, 2010; 2011). Huvudfokus i Ester-bedömningen är 
de ”forskningsbaserade” risk- och skyddsfaktorer som finns i den unges 
liv. Idén är att den unge som utsätts för riskfaktorer för normbrytande 
beteende riskerar utveckla alternativt förvärra ett normbrytande beteende. 
Ester-bedömningen är tänkt att kunna användas dels för att förhindra att 
det normbrytande beteendet ska uppstå men även för att förhindra ett 
fortsatt normbrytande beteende. 

 

De två mest centrala grupperna av riskfaktorer när det gäller just normbry-
tande beteende i barndomen är faktorer hos barnet och faktorer i barnets 
närmaste miljö, det vill säga barnets föräldrar eller vårdnadshavare och de-
ras egenskaper och uppfostringsstrategier, samt relationen mellan barnet 
och föräldrarna (SKL, 2009:25). 

 

Ofta läggs stort fokus på barnet som individ och dennes i viss mån biolo-
giska förutsättningar, samt på vårdnadshavarnas egenskaper och sätt att 
agera på. Detta sätt att definiera ”sociala problem” i relation till barn och 
unga återkommer både i projektet ”Pinocchio”28 och i litteraturen om 
Ester (SKL, 2009; jfr. Andershed & Andershed, 2005). Kamratrelationer, 
skolan och bostadsområdesförhållanden tas dock upp som tre ”dimension-
er” av betydelse för barns utveckling. De som anses vara de mest centrala 
riskfaktorerna hos barnet rör samtliga trots detta barnets egenskaper eller 

                                                      
28 Ett projekt genomfört av Sveriges kommuner och landsting (SKL) (se SKL, 2009). 
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eget beteende, förutom då det rör ”problematiska kamratrelationer”. Hos 
familjen handlar det enbart om det egna beteende eller egenskaper (SKL, 
2009). 

 
Genom att Pinocchio och Ester i viss mån har liknande syfte problematise-
ras eller diskuteras detta aldrig, vilket leder till att fokus koncentreras till 
en individuell nivå. Kön och etnicitet nämns dock kort som två ”distala 
och statiska risk- och skyddsfaktorer”, det innebär i praktiken att de kan 
utgöra en risk men att de inte ska vara fokus för insatser. Det poängteras 
därför att insatser baserade på riskfaktorer som istället kategoriseras som 
dynamiska ska vara fokus (SKL, 2009). Med andra ord innebär detta att 
fokus i första hand inte ska ligga på kön och etnicitet i relation till insatser. 

En positionell nivå 
Ester ger få verktyg för att bedöma en positionell nivå (i relation till exem-
pelvis kön och etnicitet) men när Ester nämns hänvisas det alltid (SKL, 
2009; Socialstyrelsen 2011c; 2011d; Andershed & Andershed, 2008; 2011) 
till en bok av upphovsmakarna Normbrytande beteende i barndomen (An-
dershed & Andershed, 2005). Boken tar upp en mängd forskning av olika 
karaktär som beskriver olika risk- och skyddsfaktorer. Den saknar dock en 
problematisering och teoretisering av kön och etnicitet. Detta innebär dock 
inte att kön eller etnicitet för den skull helt saknas. I första hand är det kön 
och då i synnerhet manligt kön som specifikt lyfts fram. 

 

Att vara av manligt kön innebär en förhöjd risk för normbrytande beteende 
och könsskillnader kan observeras så tidigt som efter två års ålder […] 
Många studier har visat att normbrytande beteende är vanligare och mer 
utpräglat bland pojkar än bland flickor under barndomen (Andershed & 
Andershed, 2005:49). 

 
Det är en biologisk manlighet som reproduceras i boken och som inte pro-
blematiseras eller utvecklas. Att manlighet och pojkighet kan göras på 
olika sätt, samt få och ges olika betydelser i olika kontextuella samman-
hang bortses från (se t.ex. Butler, 1999; Hellman, 2010; Mattsson, 2005; 
Nordberg, 2005). Samtidigt är det inte konstigt att pojkar eller män pekas 
ut eftersom en stor del av forskningen som genomförts inom området mer 
eller mindre uteslutande har handlat om män eller pojkar (Andershed & 
Andershed, 2005).  
 



 MARCUS HERZ Från ideal till ideologi 207 
 

På en strukturell/statistisk nivå har författarna rätt i att män är överrepre-
senterade i kriminologisk statistik, män begår våldsbrott, rånar, mördar 
och våldtar i högre utsträckning (se t.ex. Herz & Johansson, 2011b). Men 
samtidigt kan det få konsekvenser att förutsätta att det att vara av manligt 
kön i sig innebär en risk. Brunnberg (2002) visar exempelvis att pojkar 
tenderar att få fler insatser är flickor (se också Socialstyrelsen, 2006b). 
Denna forskning är visserligen inte entydig, andra studier/utvärderingar 
har inte kunnat se detta fenomen (Länsstyrelsen Örebro län, 2008; 
Länsstyrelsen Östergötland, 2008). Men, att pojkar också är överrepresen-
terade i utvärderingen ”Pinocchio” tas som intäkt för att slutsatsen som 
dras i bland annat Normbrytande beteende i barndomen, att pojkar står 
för avvikande beteende i störst utsträckning, är riktig (SKL 2009). Detta 
resonemang kan leda till att fler pojkar också uppmärksammas.  

 

Forskningen pekar på att det är en riskfaktor i sig att vara pojke, i detta 
material är 80 % pojkar vilket väl överensstämmer med den kunskapen 
(SKL, 2009: 37f). 

 
Det finns anledning att titta närmare på detta. För det första har deltagar-
na i projektet fått läsa litteratur som slår fast just detta och använt verktyg 
som utgår från detta faktum, det vill säga biologiska pojkar som en risk-
faktor. Andershed och Andershed (2005) är en av de böcker som rekom-
menderades till deltagarna och klienterna har både screenats och genom-
gått en fördjupad bedömning med hjälp av bland annat Ester. Boken 
Normbrytande beteende i barndomen benämns till och med vara ”ut-
gångspunkten för projektet” (SKL, 2009: 18). En biologisk pojke ses alltså 
som en riskfaktor redan från början vilket i sig kan leda till att antalet 
pojkar som upptäcks och uppmärksammas ökar. Detta skulle möjligen 
delvis kunna förklara en reproduktion av den skillnad man ibland ser i 
upptäckten av sociala problem mellan pojkar och flickor (Brunnberg, 
2002; Socialstyrelsen, 2006b). Det skulle också kunna vara en del i förkla-
ringen till att antalet pojkar vida överstiger antalet flickor som aktualisera-
des i projektet ovan.  

 
För det andra behöver inte pojkars ”sociala problem” ha med biologi att 
göra, eller ens med deras kön att göra. Maskulinitets-, genus- och viss soci-
ologisk forskning har visat att många av de sociala problem som har knu-
tits till manligt kön (i biologisk bemärkelse) ofta kan förstås genom andra 
förklaringsmodeller. Messerschmidt (2004) menar exempelvis att relation-
en kön och brott är långt mer komplicerad. Han föreslår en analys av hur 
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kön och andra positionella faktorer, som etnicitet och ras, förkroppsligas 
inom specifika sociala miljöer. Det handlar alltså om ett betydligt mer rör-
ligt och dynamiskt sätt att se på kön och dess relation till brott. Ett sådant 
konkret exempel är så kallad kompensatorisk maskulinitet, det vill säga då 
män i avsaknaden av manliga förebilder antas kompensera denna avsaknad 
genom att ”överdriva” sin maskulinitetskonstruktion. Detta antogs leda till 
att pojkarna sökte sig till gäng och brottslighet. Forskning har visat att 
detta är en mycket förenklad förklaringsmodell och att exempelvis klass 
spelar stor roll för förekomsten av kriminella (manliga) ungdomsgäng och 
på vilket sätt maskulinitet spelar in i männens kriminella beteende (se 
också Messerschmidt, 1993 för en diskussion). Förutom att viss klasspro-
blematik såsom exempelvis fattigdom tas upp som en riskfaktor i materi-
alet (Andershed & Andershed, 2005), reproduceras genomgående en indi-
vidualiserad syn på den unge och vad som krävs för att bryta risken för 
normbrytande beteende.  

 

Även om forskare […] betonar vikten av att ta hänsyn till faktorer på alla 
nivåer – individ, familj, samhälle – för att förstå utvecklingen av normbry-
tande beteende, pekar forskning på att de allra mest betydande riskfaktorer-
na för barns normbrytande beteende ligger på individ- och familjenivå (An-
dershed & Andershed, 2005: 94). 

 
Andershed och Andershed (2005) sätter här agendan för var fokus bör 
ligga, nämligen på en individuell- och familjenivå. De menar att forskning-
en pekar på att denna fokusering fångar in de mest betydande riskfak-
torerna. Denna forskning är dock inte entydig, i utvärderingen av den så 
kallade storstadssatsningen, pekades det snarare mot att generella sam-
hällsinsatser krävs för att bryta segregation och sociala orättvisor, inte 
selektiva insatser (Andersson m.fl., 2003). Det kan naturligtvis vara svårt 
för den enskilde socialarbetaren att förändra på en generell samhällsnivå, 
men ett allt för stort fokus på individen kan samtidigt leda till att en posit-
ionell nivå får stå tillbaka i analysen, precis som en strukturell nivå (se 
Herz & Johansson, 2011a). En symbol för detta är hur Bronfenbrenners 
socialekologi presenteras i Andershed och Andershed (2005). Teorin beto-
nar att individen inte kan ses bortom sitt sammanhang, men trots detta 
framställs den ofta med en individ i mitten av de cirklar som brukar an-
vändas för att illustrera de olika nivåerna. Burman (2008) menar att detta 
sätt att illustrera Bronfenbrenners teori är vanlig inom psykologin, men att 
den missar poängen med teorin, det vill säga att det inte kan finnas en in-
dividuell nivå utan inverkan från övriga nivåer. Detta kan exempelvis stäl-
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las mot hur Socialstyrelsen (2006a) i relation till BBIC framställer Bronfen-
brenners socialekologi, de menar att den ”lägsta” nivån istället för en en-
skild individ är mikronivån (som naturligtvis inkluderar individen). 

 
Det gör att kön ofta, även om författarna själva garderar sig mot att läsa in 
för mycket i statistiken, reduceras till att handla om jämförelser mellan 
pojkar och flickor även i fall då forskningen är långt ifrån överensstäm-
mande. Flickors problematik knyts exempelvis bland annat till tidig puber-
tetsutveckling och pojkars till testosteronnivå, trots att det även redogörs 
för motstridig forskning (Andershed & Andershed, 2005; se också Herz & 
Johansson, 2011b). Förutom att jämföra flickor och pojkar tas kön sällan 
upp explicit. Det förekommer dock undantag då kön nämns explicit. 

 

Även om flickors normbrytande beteende i tidig ålder inte nödvändigtvis 
predicerar framtida normbrytande beteende, utan snarare primärt andra 
problem såsom internaliserade problem (t.ex. depression, ångest etc.), pro-
blem i relationer, skola och arbetsliv […] kan konsekvenserna av flickors 
normbrytande beteende vara lika allvarliga både för flickorna själva och för 
dem som står dem nära, i synnerhet som de är nästa generations mödrar 
(Andershed & Andershed, 2005: 187). 

 
Här reproduceras en relativt klassisk bild av flickors och kvinnors sociala 
problem som internaliserade, det vill säga riktade mot den egna kroppen 
eller det egna självet (SOU 2010:79). Samtidigt finns det idag forskning 
som visar att vi ofta är dåliga på att upptäcka just dessa problem hos män 
och att en sådan problembild ofta leder till exempelvis självmedicinering 
med bland annat alkohol hos män (se t.ex. Hammarström, 2008). Det 
finns alltså anledning att ifrågasätta uppdelningen av internaliserade och 
externaliserade ”sociala problem” på basis av biologiskt kön. Dessutom 
händer ytterligare något på slutet av citatet; Flickors problem riskerar inte 
bara att drabba dem själva utan även de som står dem nära, något som 
bedöms extra allvarligt eftersom de en dag själva ska bli mödrar. Eftersom 
något liknande inte kommenteras i relation till pojkar eller män, reprodu-
ceras en skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor görs till den primära 
vårdnadshavaren. För framtida generationer är det av vikt att undvika 
”sociala problem” hos modern, vilket då det inte artikuleras inte anses 
gälla för fadern. Moderns särställning för barnets uppfostran har länge 
betonats inom olika teorier om utvecklingspsykologi (Franséhn, 2003). Det 
kan få till resultat att skillnad reproduceras och att ansvar förläggs på mo-
dern medan fadern både osynliggörs men också undslipper ansvar. Diskur-
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serna om den ”dåliga modern” och den ”frånvarande fadern” reproduce-
ras alltså även här. 
 
Etnicitet och ras för en undanskymd plats i litteraturöversikten. Enligt 
författarna finns det inga tecken på att etnicitet i sig självt skulle påverka 
utvecklingen av normbrytande beteende. De menar dock att ”invandrar-
grupper” i högre utsträckning utsätts för vissa faktorer som kan leda till 
normbrytande beteende. På så sätt reserveras etnicitet till ”invandrargrup-
per”. Svenskhet eller vithet nämns inte i sammanhanget. De exempel på 
faktorer som ges rör socioekonomisk status och bostadsområdet. Vidare 
hänvisas till studier som visat att barn med afroamerikanskt29 ursprung 
kan relateras till högre grad av normbrytande beteende (Andershed & An-
dershed, 2005). Den forskning som hänvisas till här måste alltså förstås 
mot bakgrund av svartas situation och historia i USA. Författarna efterly-
ser dock mer forskning om barn med invandrar- eller flyktingbakgrund 
(Andershed & Andershed, 2005). En sak som saknas i översikten i relation 
till etnicitet och ras är förekomsten av rasism, både på en strukturell nivå 
och i relation till personers självuppfattning. Detta problematiseras bland 
annat, som tidigare nämnts, i LACS (se ovan). 

 
Tanken med Ester är att den ska användas för att tidigt kunna sätta in 
insatser som bryter trenden eller risken för ett normbrytande beteende. 
Detta ska ske genom att insatser och bedömningar baseras på risk- och 
skyddsfaktorer som framkommit i forskning. Kön, etnicitet eller ras pro-
blematiseras eller diskuteras dock sällan i denna forskningsöversikt. Istället 
är det genomgående en statisk syn på dessa positionella faktorer som re-
produceras.  

 
  

                                                      
29 Afroamerikan är en beteckning som avser svarta medborgare i USA med någon 
form av ursprung i vissa delar av den Afrikanska kontinenten, begreppet används 
dock även ibland som självidentifikation (Nationalencyklopedin, 2012). 
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14. Kön, etnicitet, verktyg 
 

När socialsekreterarna i studien arbetar mer eller mindre direkt med de 
olika bedömnings- och utredningsverktyg hanteras kön och etnicitet på en 
rad olika sätt. Ibland görs kön och etnicitet explicit som skillnaden mellan 
hur pojkar och flickor beskrivs i relation till risk- och skyddsfaktorer. 
Detta har exemplifierats i kapitlet om pojkar som risk och söta flickor i 
föregående del. Andra gånger är de mer implicita som konsekvensen för 
synen på kön och etnicitet av att behovsområde identitet i BBIC inte ut-
reds, vilket tas upp i kapitlet om BBIC ovan. Men trots dessa skillnader får 
de olika förhållningssätten liknande konsekvenser i relation till en posit-
ionell nivå. Kön och etnicitet tolkas som stabila enheter som individen bär 
med sig över historia, tid och rum. Detta får i sin tur konsekvenser för hur 
socialsekreterarna tolkar klienten och dennes situation. 

 
De verktyg som används reproducerar en viss kunskapsproduktion som 
kan få följder för hur arbetet organiseras, vilket i så fall påverkar hur soci-
alsekreterarna analyserar, bedömer och fattar beslut. Samtidigt är det na-
turligtvis svårt att veta vad som är hönan och ägget här, verktygen och 
socialsekreterarna kan reproducera samma diskurser utan att dessa har ett 
ursprung vare sig hos de ena eller de andra. Poängen med denna del har 
dock inte varit att i första hand spåra ursprunget till diskurser utan att 
placera socialsekreterarnas arbete i en kontext, inom ramen för en evidens-
diskurs.  
 
De verktyg som används kan förstås i termer av vad Mik-Meyer (2004) 
kallar för institutionella diskurser. Olika terapiinriktningar, eller teoretiska 
grunder, skapar olika berättelser om klienter. Kravet på det sociala arbetet 
att arbeta evidensbaserat har lett till att en rad bedömnings- och utred-
ningsverktyg används, som alla bygger på sina specifika teoretiska grunder. 
Vi närmar oss kanske snarare ett manualbaserat socialt arbete som alla 
relaterar till sina specifika institutionella diskurser, kanske inte alltid för 
den skull ett evidensbaserat arbete (Herz & Johansson, 2011a; 2012).  

 
Detta manualbaserade arbete kan jämföras med när Foucault (t.ex. 
1963/1997) talar om diagnostiska system som kontrollapparater eller om 
övergången till ett samhälle som klassificerar, diagnosticerar och mäter 
(Foucault, 2003). Systemen sätter gränser för avvikelser och normalitet och 
bidrar därmed till upprätthållandet av en viss samhällsordning. Det skapas 
en specifik individualiserad kunskapsproduktion som alltid innefattar mak-
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tanspråk. Subjektet bör kunna mätas och kategoriseras för att avvikelser 
ska synliggöras och normalitet ska kunna upprätthållas. Denna kunskaps-
produktion ska alltså förstås som en del i ett moraliskt och liberalt politiskt 
projekt och som ett sätt att utöva makt mot subjektet (se även Rose, 1999).  

 
Kravet på evidens har inneburit att det sociala arbetet ska kunna visa upp 
resultat. Dessa resultat förväntas vara mätbara över tid. Tydligast synlig-
görs detta i Ester där det är möjligt att ta ut statistik och diagram på den 
unges utveckling över tid. Denna typ av kunskapsproduktion innebär, i 
relation till identitet, kön och etnicitet, att positioner i någon mån behöver 
fixeras. Det är helt enkelt inte möjligt, eller åtminstone mycket svårt, att 
mäta något som samtidigt uppfattas som rörligt och flytande. Denna mät-
bara sociala ingenjörskonst där positioner fixeras kan därför leda till att 
vissa diskurser och perspektiv stärks och reproduceras (jfr. Marcuse, 
1964). 

 
I det här avslutande kapitlet kommer jag att diskutera och föra fram huvu-
dresultaten från denna del av avhandlingstexten och även relatera diskuss-
ionen om evidens och verktyg till tidigare del, där socialsekreterarnas ar-
bete redogjordes för. Hur förstås och hanteras kön och etnicitet i verktygen 
och går det att dra paralleller till det arbete som utförs på socialkontoret? 

Reproduktion av stabil identitet 
Både BBIC och Ester har delar av sin grund i psykologin. Det vanligaste 
sättet att närma sig frågor om identitet inom ramen för psykologisk forsk-
ning är att se identiteten och mognadsprocesser kopplade till denna som en 
del i en utvecklingsprocess. Tanken är att individen genom en mognads-
process, som ofta beskrivs genom passerandet av faser, tillskansar sig kog-
nitiva förmågor och ett mer utvecklat känsloliv. Thomas Johansson (2006) 
pekar på tre dimensioner som är talande för dessa teorier; utvecklingsdi-
mensionen, en normativ dimension och slutligen den universella dimens-
ionen. 

 
Utvecklingsdimensionen riktar mer eller mindre uteslutande fokus mot den 
psykologiska individen. Ibland kan samhälle och struktur betonas som 
komponenter, men de stannar ofta vid en statisk beskrivning. Istället hand-
lar utveckling om individens psykiska mognad och specifika utvecklings-
psykologiska utmaningar (Johansson, T., 2006). Denna tanke återfinns 
både i Ester och i BBIC. BBIC är organiserat efter olika åldersspann som 
alla antas stå inför sina utmaningar och Ester har stark betoning på indivi-
den och den närmsta familjen. Komponenter som kön och etnicitet lämnas 
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teoretiskt därhän men beskrivs samtidigt statiskt samt i termer av något, 
ibland opåverkbart, som kan påverka utvecklingen. Pojkar som risk och 
synen på flickor som framtidens mödrar är sådana exempel direkt relaterat 
till BBIC och Ester. 

 
Den normativa dimensionen följer naturligt av utvecklingsdimensionen. 
För att kunna tala i termer av en normal utveckling krävs normativa anta-
ganden. Utvecklingspsykologiska teorier avgör i vissa avseenden vad en 
god utveckling är, men även hur sexualitet och kön formas. Idén är ofta att 
en fullt utvecklad individ uppnår en fullbordad identitet (Johansson, T., 
2006). En normativ dimension innebär i någon mån att individen uppnår 
stabilitet och anpassar sig efter samhälleliga ideal. Den pojke i föregående 
del som har en relation med en flicka där detta ses som en skyddsfaktor, 
skulle kunna förstås inom ramen för (hetero-)normativitet (se föregående 
del). Han har uppnått ett samhälleligt ideal, den heterosexuella relationen, 
vilket därför tolkas i termer av skydd (jfr. Butler, 1999). Att relationer 
även kan tolkas i termer av destruktivitet, och därmed troligen även som 
en risk, diskuteras inte. Här tänker jag exempelvis på våld i nära relationer 
(se t.ex. Eriksson, 2010 om domstolars tendens att döma till gemensam 
vårdnad m.fl.). Samtidigt kan detta stå för att flickor ses som skydd i jäm-
förelse med att pojkar ses som risk. Om denna bild reproduceras och 
kanske också internaliseras i relation till pojkars (som ju uppfattas som en 
riskfaktor i sig) ”sociala problem” reproduceras samtidigt en relativt stere-
otyp bild av flickor/kvinnor: bilden av den omhändertagande och stöd-
jande kvinnan. Flickor som skydd för pojkar borde då, om den internali-
seras av flickorna själva, även kunna ses som en riskfaktor för flickan, då 
hon förväntas befinna sig i och utgöra ett skydd i en riskfylld relation. 

 
Den universella dimensionen slutligen handlar om att utvecklingspsykolo-
gin tenderar att tala i termer av att en utvecklingsväg är giltig oavsett plats 
och tid. Barn- och ungas utveckling förväntas helt enkelt vara lika oavsett 
exempelvis klass, rum och historia, vilket får konsekvenser för synen på 
kön och etnicitet (Johansson, T., 2006; jfr. Burman, 2008). Det är därför 
förklarligt varför dessa faktorer inte problematiseras eller teoretiseras i de 
olika verktygen. Det är också mot bakgrund av detta förståeligt att det, i 
de fall det trots allt tas upp positionella faktorer, tenderar att ske i termer 
av något avvikande. Ett sådant exempel är hur svarta hanteras i brittiska 
systemet LAC. Där att vara svart, som identitet, automatiskt blir ett pro-
blem i relation till det vita majoritetssamhället. Svarta kan i termer av den 
universella dimensionen förstås som en avvikelse i relation till en normal 
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(vit) utvecklingsväg (Ahmed, 2000; 2006; 2011) och svarthet utgör därför 
en riskfaktor. 

 
Vad som blir tydligt i hur kön och etnicitet framställs i BBIC och Ester, är 
att vi rör oss inom ramen för en stabil identitet. I relation till Ester be-
nämns till och med kön och etnicitet i termer av stabilt och distalt (SKL, 
2009). Även när manlighet eller pojkighet per automatik ses som en risk-
faktor görs det till något opåverkbart och stabilt, men samtidigt som något 
som kan ligga klienten till last. Pojkars (köns-)identitet låses på så sätt fast 
till att handla om ett specifikt sätt att vara. Forskning visar snarare på en 
mångfald positioner bland pojkar, men även på en betydande reflexivitet 
kopplad till föreställningar och förväntningar på att vara pojke (se t.ex. 
Hammarén, 2008; Hellman, 2010; Sernhede, 2002). Men, istället för att se 
rörelser i positioner och olika sätt att förhålla sig till maskulinitet reduceras 
manligt kön till att tolkas i termer av risk. Något jag i föregående del visat 
också sker i det praktiska arbetet. Ett annat exempel är förebildsdiskursen i 
BBIC som förutsätter en köns- och etnisk specifik utveckling där förebilder 
av samma kön och etnicitet krävs för en adekvat identitetsutveckling. Ett 
förhållningssätt som visat sig låsa fast kön i specifika praktiker eller egen-
skaper, exempelvis då manliga förebilder ska stå för gränssättning och 
aktivitet (Johansson, H., 2006). Detta sker även explicit vid ett tillfälle av 
Socialstyrelsen när de menar att fäder, speciellt under koltåldern stimulerar 
till utforskande och problemlösning. På så sätt knyts kön och specifika 
egenskaper ihop. 

 
I socialarbetarnas arbete med risk- och skydd i föregående del dyker ytter-
ligare en aspekt av detta upp. Flera av de faktorer som noteras som anting-
en risk eller skydd får statusen av statiska representationer. Med statiska 
representationer menar jag att representationerna kopplade till exempelvis 
pojke, flicka, man, kvinna, ”invandrare” eller svensk låses fast till att 
handla om en sak, nämligen antingen risk eller skydd. Ofta handlar det om 
rena omdömen, som att uppfattas som söt eller inte, men även om mer 
”traditionella”30 representationer, som flickan som färgar håret. Jag menar 
för det första att dessa omdömen per se inte behöver betyda vare sig risk 
eller skydd alternativt att de även kan tolkas i termer av både risk och 

                                                      
30 Det vill säga könsspecifika och etniska/rasmässigt knutna representationer i lik-
het med Hall (1997a). 
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skydd samtidigt.31 Att vara kille borde även kunna uppfattas som skydd, 
exempelvis i relation till arbetsmarknaden eller att inte i lika hög utsträck-
ning riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Att ingå i en parrelation 
borde både kunna tolkas i termer av risk och skydd. Att vara svart kan i 
vissa situationer vara en risk, i relation till rasism exempelvis, medan det i 
andra kanske kan tänkas vara ett skydd. För det andra menar jag att det 
finns normativa implikationer i de bedömningar som görs vilket leder till 
att vissa faktorer uppfattas som risk och andra som skydd. Flickan som 
färgar håret, gör sig fin vilket leder till att hon ses som söt, vilket i sin tur 
tolkas som en skyddsfaktor. Denna tankekedja implicerar föreställningar 
om hur flickighet, och den söta flickan i synnerhet, görs och kopplas sam-
man med specifika representationer. I BBIC talas om vikten av ”adekvata 
kläder avseende kön och kultur” (Socialstyrelsen, 2009a), vilket innebär att 
specifika representationer direkt kopplade till kön och kultur ses som nor-
mala medan andra därmed ses som avvikande.  

Reproduktion av skillnad 
En sak som hänger ihop med reproduktionen av en stabil identitet är att 
det genom att specifika representationer knyts till olika kön och olika et-
nisk bakgrund också reproduceras skillnad. För postkoloniala teoretiker är 
konstruktionen av ett ”vi och dem” fundamentalt för förståelsen av det 
postkoloniala arvet. Ett sådant sätt att upprätthålla denna särskiljande 
praktik är att mer eller mindre uteslutande reservera etnicitets- och kultur-
begreppet till ”de andra” (Loomba, 2005). Det ”egna”, svenska eller vita 
osynliggörs på så sätt genom att utgöra den måttstock ”de andra” mäts 
mot och genom att inte tolkas i samma termer, som etnicitet eller ras. 

 
I de fall socialsekreterarna i studien berör etnicitet görs det, som tidigare 
nämnts, synonymt med ursprung vilket tydliggör att det är positioner som 
berör ”de andra”. Ett förhållningssätt som även förekommer i verktygen 
samtidigt som det ofta knyts till andra representationer som familj, släkt, 
språk eller religion. Jag menar att dessa representationer står för något. 
Den dominerande diskursen av ”invandraren” består av någon med avvi-
kande religion och familj. Det gör i förlängningen att sociala problem rela-
terat till ”invandraren” måste behandlas annorlunda. Det är precis detta 
som sker i Wolf Sandahls (2010) utvärdering av BBIC då afrikanska barns 

                                                      
31 Vid ett tillfälle är socialsekreterarna i mottagningsgruppen inne på ett liknande 
resonemang, men då handlar det inte om kön eller etnicitet utan om en pojke med 
aspergers syndrom. Diskussionen rör huruvida aspergers syndrom ska ses som en 
risk, ett skydd eller om det kan vara både och (Mottagningsgruppen, observation).  
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problem särskiljs från svenska. Samtidigt innebär förhållningssättet att 
”det svenska” osynliggörs och reproduceras som norm, då dessa problem 
istället kommer att handla om klass. 

 
Redan i inledningen av detta kapitel sätts tonen för hur också kön ska 
förstås som skillnad. Socialsekreteraren som intervjuar en pojke i filmen 
om BBIC förutsätter att pojkar och flickor inte kan komma överens hur 
lätt som helst. Kön (och ålder) sätter här käppar i hjulet för eventuell vän-
skap mellan pojkar och flickor. Även kön, precis som etnicitet, görs nämli-
gen inom ramen för en särskiljande diskurs. Heteronormativitet definierar 
vad vi menar med män och kvinnor. Logiken resulterar i en modell där 
män är maskulina och kvinnor feminina. För att kön ska bli kulturellt be-
gripligt krävs stabila kön. Därför definieras kön dikotomt, som varandras 
motsats. Heterosexualitet spelar här en avgörande roll (Butler, 1999). 
Heteronormativitet skiljer också ut dem som inte passar in i normen, alter-
nativt osynliggör dem (Rosenberg, 2002). Verktygen tenderar att behandla 
kön inom ramen för nämnda heteronormativitet. 

 
Det finns tendenser till att kvinnlighet även i verktygen görs mer eller 
mindre synonymt med en offerroll och moderskap. Exempelvis sker detta 
då Socialstyrelsen (2006b) talar om flickor i relation till tonårsgraviditeter 
och alkoholkonsumtion. Samma sak sker när Andershed och Andershed 
(2005) talar i termer av att flickors problematik är extra allvarlig då de är 
nästa generations mödrar. Maskulinitet å andra sidan reduceras ofta i re-
lation till föräldraskap, män nämns inte i samma utsträckning som kvinnor 
gör, men står å andra sidan ibland för tillförandet av specifika egenskaper, 
som utforskande och problemlösning (Socialstyrelsen, 2006a). På så sätt 
reproduceras relativt klassiska bilder av män och kvinnor som varandras 
olikheter, både vad gäller egenskaper, föräldraförmåga, roll i barns ut-
veckling och ”sociala problem”. 

 
I förlängningen leder detta också till ett osynliggörande vilket blir tydligt i 
relation till exempelvis flickors riskbeteende och mäns föräldraskap. Den 
stereotypisering som görs på basis av kön och vissa specifika beteenden 
resulterar inte bara i skillnadsskapande per se. När pojkar ses som risk 
leder detta också till att flicka inte kan vara risk. Bara det faktum att pojke 
ses som risk och uppmärksammas på grundval av detta borde i samman-
hanget också kunna ses som ett skydd för pojkar. Ett skydd som flickor 
saknar då deras riskbeteende osynliggörs. I relation till föräldraskap är det 
dock omvänt förhållande, i och med att moderskapet synliggörs som speci-
ellt viktigt osynliggörs också faderskapet. 
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En exkurs om verktyg och positioner 
Jag har i denna exkurs tittat närmare på de två verktyg som på metodmö-
tena använts och talats om mest under tiden för min etnografi, BBIC och 
Ester. Anledningen till att jag delvis frångått studiens struktur för denna 
exkurs har varit att verktygen tagits upp, influerat och genomgående varit 
en del i socialsekreterarnas arbete och därmed funnits med i det etnogra-
fiska arbetet som tidigare redogjorts för. Jag har även sett det som en möj-
lighet att situera socialsekreterarnas utsagor i föregående del. Det är exem-
pelvis möjligt att se hur vissa positioner och diskurser som socialsekrete-
rarna relaterar till och reproducerar även återkommer i BBIC och Ester. 
Med utgångspunkt i det material som hänvisas till och omger verktygen 
har jag tittat närmare på hur kön och etnicitet benämns, förstås och hante-
ras. Min utgångspunkt är att socialsekreterarnas sätt att förhålla sig till 
positionella faktorer måste förstås inom ramen för den evidensdiskurs 
dessa verktyg är en del av och som de senaste åren starkt influerat det soci-
ala arbetets praktik.  

 
För socialsekreterarna i studien innebär detta att deras arbete till viss del 
anpassas och modifieras i enlighet med denna diskurs och de verktyg som 
används. Både BBIC och Ester reproducerar en syn på positioner som sta-
tiska, oavsett om det gäller kön eller etnicitet. De ses som en del av en sta-
bil identitet, och förblir därför relativt outvecklade i det material som finns 
om verktygen. Detta leder i sin tur till en reproduktion av skillnad och till 
ett osynliggörande. Det konstrueras skillnad mellan män och kvinnor och 
mellan svenskhet och invandrare. När socialsekreterarna i studien hänvisar 
till och använder sig av verktygen i sitt arbete är det därför inte konstigt att 
detta perspektiv sipprar ner och påverkar deras arbete, bedömningar och 
beslut. Samtidigt är det viktigt att påpeka att diskurserna inte behöver ha 
sitt ursprung i verktygen, snarare reproduceras specifika diskurser både av 
socialsekreterare och i de verktyg som används. Dock kan socialsekreterar-
na använda verktygen och evidensdiskursen som en intäkt för att de dis-
kurser de själva hänvisar och förhåller sig till är riktiga. 

 
Efter denna exkurs eller fördjupning kommer jag i nästa del, som även är 
den avslutande delen, återgå till att tala om kön och etnicitet generellt på 
socialkontoret. Jag kommer här att sammanfatta hela studiens resultat och 
diskutera dess implikationer. 
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15. Kön, etnicitet och ideologi 
 
Jag har nu redogjort för hur socialsekreterarna på fem avdelningar på ett 
socialkontor hanterar och förstår kön och etnicitet. Jag har även gjort en 
exkurs i texten och fördjupat mig i två av de mer eller mindre systematiska 
utrednings- och bedömningsverktyg som används och relateras till av soci-
alsekreterarna. I detta avslutande kapitel kommer jag nu återvända till att 
tala om kön och etnicitet generellt på socialkontoret. Jag kommer här lyfta 
fram studiens huvudresultat och diskutera dessa. Det kommer att ske ge-
nom att jag pekar på teman som återkommer i socialsekreterarnas utsagor 
och i det dagliga arbetet på socialkontoret. För det första handlar det om 
spänningen mellan den uppfattning som finns om att behandla alla klienter 
som unika individer, samt att arbetet trots detta könas och etnifieras. Där-
efter går jag över till att diskutera hur positionella faktorer tenderar att ses, 
förstås och hanteras som de vore låsta, stabila entiteter. Jag kommer däref-
ter att diskutera detta i relation till den evidensdiskurs som introducerades 
i del I och i relation till den exkurs som utgjorde del IV. Samtidigt som det 
finns dominerande diskurser rörande kön och etnicitet förekommer det 
förskjutningar, motstånd och reflexivitet hos socialtjänsten, detta tas upp i 
avsnittet Partiellt genomskådande. Därefter avslutas detta kapitel med att 
ett försök att måla upp hur socialt arbete ska kunna utveckla sitt arbete 
med kön och etnicitet. 

Mellan ideal och ideologi 
Kön och etnicitet behandlas som skillnadsskapande kategorier mellan 
människor av olika kön eller av olika ursprung på socialkontoret i studien. 
Det är på grund av detta socialsekreterarna, när de talar om dessa katego-
riseringar, uttrycker sig i termer av objektivitet och individualitet. Målet är 
att behandla människor ”som individer” vilket likställs med ett perspektiv 
där kön och etnicitet inte ska spela roll för det arbetet som bedrivs. Den 
unika individen är tänkt att få en individuell bedömning av sin situation, 
kön och etnicitet ska därför inte spela in i denna bedömning. Istället bort-
ser socialsekreterarna i studien från denna analysnivå. 

 
Samtidigt könas och etnifieras arbetet i allra högsta grad på socialkontoret. 
Oavsett om det handlar om hur klienter beskrivs i termer av kvinna och 
man eller i termer av ursprung. Det kan handla om föreställningar om hur 
kvinnor och män ”är” eller bör vara, exempelvis att pojkar och män gillar 
traktorer, som påverkar bedömningar och beslut. Kön är en särskiljande 
praktik, där manligt står för något och kvinnligt något annat. Som ett led i 
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denna praktik utgör heteronormativitet en viktig beståndsdel. Både i hur 
arbetet med klienter organiseras och i hur klienter bedöms. När det istället 
gäller etnicitet och ras reserveras dessa begrepp till att handla om ”de 
andra”, de som invandrat till Sverige och som därför förväntas bära med 
sig alternativt behöver tillgodoses sitt ursprung. 
 
Socialsekreterarnas sätt att förhålla sig till positioner som kön och etnicitet 
handlar oftast om ett försök att upprätthålla ett ideal. Idealet knyts till 
vissa demokratiska principer och lagstiftning, exempelvis att alla ska be-
handlas lika oavsett kön och etnicitet. De flesta skulle nog hålla med om 
att detta är goda principer att utgå från i sitt arbete. Samtidigt impregneras 
arbetet av föreställningar, kunskap och praktiker om både kön och etnici-
tet. Något flera socialsekreterare själva också påpekar. När postkoloniala 
teoretiker talar om möjligheten att uppnå ”ett tredje rum”, det vill säga det 
ideal socialsekreterarna i viss mån försöker upprätthålla, innebär inte detta 
att positionernas betydelse kan eller ska bortses från (Lenz Taguchi, 2009). 
Det omkringliggande samhället, vårt sätt att tala, agera och tänka är alltid 
könat och etnifierat, vi gör helt enkelt kön och etnicitet genom artikulat-
ion, produktion och reproduktion (Butler, 1999; Hall, 1997a; 1997b).  
 
När socialsekreterarna i studien talar i termer av ideal hoppar de därför 
samtidigt över det steg som innebär att uppmärksamma strukturer och 
själva görandet av kön och etnicitet. Idealet riskerar då att övergå till att 
vara en ideologi. Med ideologi menar jag det tillstånd som uppnås då vi tar 
saker som givna. Företeelser som ses som objektiva trots att de i själva 
verket är ideologiskt och politiskt organiserade (Laclau, 1990). Socialsekre-
terarna rör sig hela tiden mellan ideal och ideologi när de förhåller sig till 
kön och etnicitet. Anledningen är att de tolkar det som en motsättning i att 
behandla människor ”som individer” och att samtidigt se dem som könade 
och etnifierade, det vill säga som en del i strukturer och som positionerade. 
I förlängningen leder detta, då dessa komponenter inte uppmärksammas 
utan tas för givna och då socialsekreterarna samtidigt försöker upprätt-
hålla objektivitet, till att idealet övergår till ideologi. 

 
Jag menar att den här motsättningen mellan individuella bedömningar och 
att ha ett perspektiv på kön och etnicitet är konstruerad. Det behöver inte 
finnas en motsättning här. Föreställningar om kön, oavsett om det handlar 
om likhetsdiskurser eller olikhetsdiskurser, kan exempelvis impliceras eller 
påverka trots att allas lika värde och individuella bedömningar eftersträ-
vas. Det är fullt möjligt att både uppmärksamma kön och etnicitet samti-
digt som grundläggande demokratiska värden och juridiskt regelverk efter-
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levs. Snarare är det själva uppfattningen om möjligheten att upprätthålla 
objektivitet och individualisering som kan leda till att människor obemärkt 
behandlas olika. Laclau och Mouffe (1985/2001) betonar vikten av antag-
onism för en demokratisk process. Antagonismer synliggörs när diskurser 
kolliderar med varandra. Om diskurser inte kolliderar och antagonismer 
inte syns är det ett tecken på att hegemoniska interventioner upprättat en 
entydighet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
 
På socialkontoret skjuts kön och etnicitet, och i förlängningen därmed 
också makt, undan av socialsekreterarna. Genom att eftersträva objektivi-
tet och undvika antagonism ställer de sig på så sätt över dessa frågor. Detta 
kan leda till att klienter trots allt bedöms på grundval av kön och etnicitet 
eller att bedömningar, insatser och beslut könas och etnifieras utan att 
analyseras. I förlängningen leder detta också till att vissa positioner och 
föreställningar uppnår hegemonisk status. Ett sådant tydligt exempel är att 
pojkar automatiskt positioneras som risk. En analys av kön skulle troligen 
leda till att detta går att ifrågasätta (jfr. Messerschmidt, 1993; se diskuss-
ion ovan). Istället tas kunskapen som given, pojkar är risk, diskursen har 
uppnått hegemonisk status och ifrågasätts eller diskuteras inte. Den har 
naturaliserats och ses i sig som objektiv. I förskjutningen från idealet – att 
behandla alla lika – till ideologi – att vissa företeelser tas för givna – ligger 
alltså även en produktion och reproduktion av hegemoniska diskurser. De 
diskurser som uppnår hegemonisk status hanteras i termer av objektivitet, 
de blir en ideologi. Eftersom ideologin får status av objektiv kunskap kan 
också själva idealet av objektivitet upprätthållas, just det ideal som social-
sekreterarna strävar efter att upprätthålla. 

Positionella tableau 
Denna idealisering och objektivitetsdiskurs leder till att det uppstår vad jag 
vill kalla positionella tableau. En tableau är vad manusförfattare inom tv 
och film kallar en statisk scen där aktörerna blockeras i sina positioner. 
Både i de fall det sker kategoriseringar på basis av kön eller etnicitet och i 
de fall klienten individualiseras tenderar de att låsa klientens positioner till 
att handla om statiska förståelser av kön och etnicitet. Det sker helt enkelt 
en blockering av rörelser som förhindrar olika sätt att positionera(s) på. 
Klientens identitet i relation till positioner som kön och etnicitet blockeras 
till att handla om uteslutande en sak och hegemoniska föreställningar samt 
befintliga maktasymmetrier riskerar då att reproduceras. 
 
När socialsekreterarna i studien talar om kön och etnicitet förutsätts det 
oftast att det handlar om skillnad mellan kön eller skillnad mellan vi 
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(”svenskar”) och dem (”invandrare”). Klienter kategoriseras i termer av att 
antingen vara män eller kvinnor, eller i termer av antingen ”invandrare” 
eller svenskar. Denna reproduktion av skillnad hänger ihop med repro-
duktionen av en stabil identitet. Vi är kvinnor eller män, vi är ”invand-
rare” eller svenskar. Klienten bär på så sätt med sig sin könsidentitet eller 
etnicitet (i termer av ursprung enligt den dominerande tolkningen på soci-
alkontoret), komplett med specifika egenskaper och representationer. På så 
sätt låses klienten fast i specifika föreställningar, kunskaper och bedöm-
ningar på basis av biologiskt kön eller (oftast) ursprung.  

 
Samma sak sker dock även vid en individualisering, där socialsekreterarens 
utgångspunkt är att behandla klienten ”som individ” oberoende av kön 
och etnicitet. Detta arbetssätt innebär, som tidigare nämnts, inte att klien-
ten, socialsekreteraren och den aktuella situation de befinner sig i inte på-
verkas av kön och etnicitet (Dominelli, 2002; 2008). Istället riskerar ideo-
logier få fäste där hegemoniska diskurser reproduceras, vilket i sin tur 
också skapar statiska förståelser av vad kön, sexualitet, etnicitet och ras 
innebär. För klientens del får även detta konsekvenser för möjligheten att 
göra kön och etnicitet genom att de positionellt låses fast. 

 
På socialkontoret i studien konstrueras det därför oavsett objektivitetsideal 
eller kategoriseringar positionella tableau vari klienten inte tillåts rörelseut-
rymme. Kön görs i relation till enskilda klienter till en specifik position, 
precis som etnicitet görs till en. I de fall klienter av olika anledningar inte 
platsar inom ramen för dessa hegemoniska diskurser tvingas socialsekrete-
rarna i studien till omskrivningar så att de ska kunna innefattas av diskur-
sen. Förståelsen av kön, etnicitet, sexualitet, familj och ras förblir därför 
relativt statisk, även om det naturligtvis också sker omformuleringar och 
motstånd mot hegemoniska diskurser.  

Individ, rutinisering och verktyg 
Uppfattningen om att kön alltid har med skillnad mellan män och kvinnor 
att göra och att frågor om etnicitet, kultur och ras har med ”de andra” att 
göra reproduceras även i relation till de olika verktyg som används. Detta 
sker speciellt i de fall då socialsekreterarna i studien ställer könsperspektiv 
och perspektiv på etnicitet mot att behandla människor som individer. De 
mer eller mindre systematiska bedömnings- och utredningsverktygen upp-
manar socialsekreterarna till individuella bedömningar och att utgå från 
den enskilde. Detta används av socialsekreterarna i studien som intäkt för 
att det i verktygen inte finns något könsperspektiv eller perspektiv på etni-
citet.  
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Ofta är det därför en individualiserad syn på ”sociala problem” som re-
produceras. Detta får konsekvenser både för synen på kön och etnicitet och 
på hur ”sociala problem” tolkas. Exempelvis är det ibland möjligt att läsa 
in att ett ansvar landar på den enskilde för sin situation. Den mamma vars 
egen barndom bedöms spegla hennes möjligheter till ett adekvat föräldra-
skap i vuxen ålder, är ett exempel på en individualisering av ”sociala pro-
blem”. Modern står på ett sätt ansvarig på basis av sin bakgrund för den 
utveckling som skett, och kan därför inte heller helt slå sig fri från denna. 

 
Både BBIC och Ester lägger tonvikten på en närmast bio-psykologisk syn 
på ”sociala problem”, trots att en ”helhetssyn” betonas. Det kan handla 
om temperament, hälsa, biologi, som i fallet med BBIC eller om att slå fast 
att fokus för insatser bör ligga på en individuell nivå alternativt familjenivå 
som hos Ester (Andershed & Andershed, 2005; Dahlberg & Forssell, 
2006). Detta hänger troligen ihop med den teoretiska hemvist de bägge 
verktygen har. Ester står på en psykologiskt färgad grund och BBIC på 
bland annat anknytningsteoretisk sådan. Båda utgår visserligen även från 
en socialekologisk grund, men detta tycks inte tillskrivas lika stor vikt. Två 
saker sker när detta sedermera omsätts i praktiken. För det första som 
ovan nämnts att ”sociala problem” tenderar att tolkas i individuella och 
bio-psykologiska termer. I samtalen mellan socialsekreterarna handlar det 
exempelvis om diagnoser, försvar, mognad och moderns vikt för barnets 
utveckling. Det andra som sker är att individcentreringen även förskjuts till 
att återigen handla om objektivitet. 

 
Det finns tendenser till att socialsekreterarna i studien i viss mån fjärmar 
sig från bedömningar och även från verktygen själva. Framförallt är det två 
exempel jag vill peka på här. Dels den normalisering av i synnerhet BBIC 
som sker och dels frågan om killar som risk. Jag menar att det pågår en 
rutinisering av arbetet, som innebär att socialsekreterarna kan hänvisa till 
verktyget eller manualen i sina bedömningar utan att behöva reflektera 
över dem. Rutinisering som begrepp har jag lånat från Antony Giddens. 
Han avser vedertagna handlingar som inte kräver förklaring, eftersom det 
uppstått en känsla av gemensam ontologisk trygghet (Giddens, 1984). 
BBIC och i viss mån Ester spelar den här rollen för socialsekreterarna, de 
skapar ett gemensamt och normaliserat språk som inte kräver ytterligare 
förklaring eller analys annat än genom att hänvisa till verktygen själva.  

 
Framförallt gäller detta den normalisering av BBIC som sker, vilket tydlig-
ast kommer till uttryck hos den socialsekreterare ovan som menar att man 
på socialkontoret bestämt sig för att inte längre tala i termer av BBIC. 



226  MARCUS HERZ  Från ideal till ideologi 
 

BBIC-systemet genomsyrar till den grad hela verksamheten och osynliggörs 
därför. BBIC finns där, används och influerar arbetet men det ska inte 
artikuleras utan istället normaliseras. Teoretiska implikationer behöver på 
så sätt inte uppmärksammas eftersom de finns inskrivna i systemet. Samti-
digt får alltså även verktygen status av att vara oberoende eller neutrala. 
Den socialsekreterare som slår fast att författarna (till Ester) har visat att 
”det är så”, i relation till killar som risk, visar just på denna utveckling. 
Genom att kunna förlägga bedömningen bortom sig själv behöver social-
sekreterarna inte göra egna reflektioner eller överväganden utan beslut 
tillskrivs istället verktyget, eller som i det här fallet upphovsmakarna till 
verktyget. Ett abstrakt verktyg kan därför reproducera mönster och 
maktasymmetrier utan att socialsekreterarna behöver (eller kan) ta ansvar. 
På så sätt skapas vad Zygmunt Bauman kallar en social produktion av 
avstånd (Bauman, 1989). Det vill säga att ett avstånd upprätthålls mellan 
definitionen av ”sociala problem”, som i det här fallet sker i verktygen eller 
i förarbetena till verktygen, och beslutet som fattas på rationell-teknisk 
väg, genom exempelvis olika bedömningsformulär.  

 
Sammanfattningsvis får detta konsekvenser för hur kön och etnicitet hante-
ras, så till vida att kön och etnicitet inte behöver analyseras eller problema-
tiseras. De olika verktygen står för definitioner och slår i viss mån fast hur 
bedömningar ska göras, vilket naturligtvis kan ske mer eller mindre explicit 
eller implicit. Vidare reduceras dessa positioner till något mätbart, vilket 
möjligen kan förklara varför det finns en såpass stor fokusering på skill-
nad. För att något ska vara mätbart krävs en kategorisering, vi blir därför 
antingen män eller kvinnor, ”invandrare” eller svenskar. 

 
Här finns en framtida utmaning för det sociala arbetet, både i relation till 
praktik och i relation till forskning. Evidensdiskursen står stark i det soci-
ala arbetet, även om det finns kritiska röster, och det går bara att ana dess 
framtida implikationer för hur arbetet kommer organiseras. Mätbarhet, 
uppföljningar och idéer om en specifik ”vetenskaplighet” kommer troligen 
att påverka hur kön och etnicitet även i framtiden hanteras och förstås. Jag 
har i denna studie bara kunnat skrapa på ytan avseende dessa verktygs 
inverkan på och relation till det sociala arbetet och på socialsekreterarnas 
bedömningar och beslut. Frågan socialt arbete står inför är dels vad de 
olika verktygen som används implicerar avseende kön och etnicitet, men 
även i vilken utsträckning de påverkar socialsekreterarnas arbete och för-
hållande till kön och etnicitet.  
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Partiellt genomskådande 
Som jag tidigare nämnt har jag lånat begreppet partiellt genomskådande 
från en något annorlunda kontext. Mairtin Mac an Ghaill och Paul Willis 
använder det är det i relation till hur unga förhåller sig till och delvis kan 
förstå maktrelationer (Mac an Ghaill, 1988; Willis, 1977). Jag har använt 
det som ett sätt att förstå hur socialsekreterarna i studien många gånger 
själva kan se, då de reflekterar över det, hur de är en del av reproduktionen 
av specifika diskurser (jfr. Johansson, 2004). Samtidigt som de har denna 
förmåga, tycks de dock sakna verktyg för att omsätta kunskapen i prakti-
ken. Det rör sig därför om ett partiellt genomskådande. 

 
De tydligaste exemplen på detta är då kvinnofridssekreterarna beskriver 
hur de själva bidrar till upprätthållandet av kvinnor som offer och män 
som förövare, och att de själva är påverkade av samhälleliga strukturer. På 
så sätt visar de att de kan se hur strukturer påverkar arbetet och att de 
genom sitt agerande också är en del i detta. Samtidigt syns inte denna re-
flexivitet och kunskap då de beskriver det praktiska arbetet med klienter. 
Den kunskap och reflexivitet de uppvisar får alltså inte konsekvenser för 
hur arbetet kommer att organiseras. 

 
Även den socialsekreterare som talar om svenskhet uppvisar en förståelse 
för hur kulturalisering av ”sociala problem” tenderar att handla om ”de 
andra”. Hon pekar på så sätt ut dominerande diskurser och ifrågasätter 
dem. En skillnad finns dock i hennes beskrivning och hur kvinnofridssekre-
terarna resonerar. Hon talar nämligen även om hur tolkningen av ”sociala 
problem” bör kontextualiseras snarare än kulturaliseras. På så sätt lyckas 
hon, om än bara delvis, omsätta kunskapen till en möjlig praktik. Anled-
ningen till att jag skriver ”om än delvis”, är att inte heller denna socialsek-
reterares kunskap om och reflexivitet syns i beskrivningarna av det prak-
tiska arbetet med klienter. 

 
Det förekommer även ett partiellt genomskådande i relation till de verktyg 
som används. Flera av socialsekreterarna i studien menar att verktygen kan 
impregneras av perspektiv på kön och etnicitet. Många är medvetna om att 
de olika teoretiska och empiriska antaganden verktygen bygger på också 
kan innebära något för synen på kön och etnicitet. De är dock samtidigt 
ofta osäkra på hur eller vad det kan få för konsekvenser för deras arbete. 
Det vill säga hur de teoretiska och empiriska antagandena om kön och 
etnicitet influerar vid bedömningar, beslut och i slutändan även klienten. 
En socialsekreterare reagerar så till den grad på detta att han efter inter-
vjun säger till mig att han måste gå tillbaka och läsa på.  
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Socialsekreterarna i studien har alltså kunskap om och möjligheten att 
reflektera över de diskurser de själva genom sitt arbete är med och repro-
ducerar. Det saknas dock en övergång från att denna kunskap stannar som 
möjlig reflektion till att kunskapen också blir en del i det dagliga arbetet. 
Socialsekreterarna har partiellt genomskådat hur samhälleliga strukturer 
påverkar, är en del i och reproduceras genom socialtjänsten. Hur dessa 
sedan ska kunna utmanas och förändras i det dagliga arbetet återstår att 
besvara. 

Från ideologi till dynamik 
Socialsekreterarna i studien befinner sig i någon mån i spänningen mellan 
omfördelningspolitik (exempelvis rättigheter mellan kategorier på struktu-
rell och positionell nivå) och identitetspolitik (exempelvis rättigheter på 
individuell nivå). Omfördelningspolitik handlar om rättigheter för katego-
rier eller grupper av människor, som kvinnor eller ”invandrare”, i relation 
till andra kategorier eller grupper. Ett konkret exempel kan vara kvinnors 
löner eller hur grupper av ”invandrare” ska ges möjlighet att ta plats på 
arbetsmarknaden. Identitetspolitik handlar istället om ett individuellt er-
kännande. Det vill säga den enskilde individens rätt att själv definiera sin 
identitet, vilket i sin tur naturligtvis kan innefatta kategorier. Här emellan 
föreligger en spänning mellan rättigheter på en individuell nivå och rättig-
heter på en strukturell nivå. Hur exakt denna spänning ska hanteras har 
länge diskuterats av framförallt feministiskt inspirerade teoretiker (se t.ex. 
Ahmed, 1998; Butler, 2006; Fraser, 2003; Irwin, 2005; Talpade Mohanty, 
2003). Även om synen på hur skiljer sig åt finns det mer eller mindre en 
samstämmighet om att bägge perspektiven behöver uppmärksammas. Det 
krävs alltså både en omfördelningspolitik och en identitetspolitik. 
 
Det finns en tendens till att det sociala arbetet som bedrivs i studien stan-
nar på den identitetspolitiska nivån eftersom det ofta handlar om individu-
ella bedömningar, där det eftersträvas att alla skall betraktas som unika 
individer. På så sätt bortprioriteras ett omfördelningsperspektiv. Kön och 
etnicitet som kategorier bortses från. Ett exempel skulle kunna vara att 
rasistiska och sexistiska diskurser på arbetsmarknaden inte uppmärksam-
mas. Diskurser som kan tänkas påverka klienters möjlighet till anställning, 
men att ansvaret för situationen istället förläggs på den enskilde klienten 
då dennes position som kvinna och svart inte synliggörs och analyseras. 
Som jag varit inne på leder inte strävan efter idealet att behandla alla som 
unika individer till att kön och etnicitet för den skull saknar betydelse för 
bedömningar, beslut och samtal på socialkontoret. Snarare tvärt om, före-
ställningar om kön och etnicitet impregnerar hela det sociala arbetet. 
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Genom att detta inte synliggörs utan att föreställningarna och ”kunskaper-
na” istället tas för givna leder det i sin tur till att ideologier får fäste. Kön 
och etnicitet behandlas i huvudsak som statiska fakticiteter som inte heller 
ifrågasätts eller utmanas. Klienterna tillåts inte rörelseutrymme utan låses 
fast i sina positioner, som antingen män, ”invandrare”, heterosexuella. 
Kategorier som alla ges sina specifika statiska betydelser. På grund av detta 
ges, något paradoxalt, inte heller en identitetspolitisk nivå något analytiskt 
utrymme. Om ett omfördelningsperspektiv överskuggas av det starka indi-
vidfokuset och oviljan att se kön och etnicitet som kategorier som påverkar 
människor, överskuggas också identitetsperspektivet. Det överskuggas 
dock av förskjutningen som sker från ideal till ideologi. Ideologierna på-
verkar identitetspolitiken till att inte handla om klienternas identitetsskap-
ande utan att istället handla om statiska positioner. Klienten förblir därför 
fast i positionella tableau. 

 
För socialt arbete ligger utmaningen i att ersätta dessa ideologier med en 
mer dynamisk syn på kön och etnicitet som både kan ta hänsyn till omför-
delningspolitik och identitetspolitik. Förutom att öka kunskapen om hur 
och när kön och etnicitet påverkar arbetet handlar det om att teoretiskt 
utveckla arbetet till att både kunna uppmärksamma den enskilda individen 
och de strukturer denne/a verkar inom. Ett sådant sätt skulle kunna vara 
att utveckla en metateori på konstruktivistisk grund som kan användas för 
att omformulera det dagliga arbetet. Det handlar i korthet om att teoretiskt 
förändra synen på kön och etnicitet från att vara något fast, avgränsat och 
statiskt till att synliggöra hur det istället görs och vilka konsekvenser detta 
får för personal, praktik och klient (Herz & Kullberg, 2012; Herz, Johans-
son, Lalander, Mattsson & Wikström, 2012; Herz & Johansson, 2011a). 
 
Dessutom krävs att det skapas verktyg för detta arbete att omsättas i prak-
tiken. Oavsett hur arbetet exakt skulle organiseras är det viktigt att det 
skapas förutsättningar för kritiska diskussioner av den egna verksamheten. 
Som Ahmed påpekat är det svårt att som ensam personal föra fram frågor 
om den egna verksamheten som handlar om att den kanske upprätthåller 
vissa rasifierade (eller könade) strukturer (Ahmed, 2007b). Därför är det 
viktigt att det finns ett utrymme för personal att kritiskt och kontinuerligt 
granska den egna praktiken utifrån ett perspektiv på kön och etnicitet 
(Herz & Kullberg, 2012; Herz et al., 2012; Herz & Johansson, 2011a).  
 
Det föreligger ingen motsättning i att en klient både kan göra kön och 
etnicitet på olika sätt, i termer av identitetspolitik, och samtidigt vara en 
del i och påverkas av samhälleliga diskurser, det vill säga omfördelningspo-
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litik. Först när bägge dessa nivåer inkluderas i analysen och den egna prak-
tiken kritiskt granskas kan det vara möjligt att uppnå ”ett tredje rum”, där 
klienten synliggörs och respekteras i sitt specifika sammanhang. 
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English summary 
 
This dissertation examines how social workers handle and understand 
gender and ethnicity in their work with clients. Social work has in previous 
research been criticized for strengthening rather static notions on gender 
and ethnicity. One point of departure is that because of its position as an 
authority, social work needs to be examined through a power perspective. 
The way that gender and ethnicity is handled in social work can both affect 
individuals and make an impact in society in general. Another area of in-
terest is the impact of and implementations of an evidence-discourse, 
namely the adaptation towards a so called evidence-based social work 
(EBP) and how this might affect how gender and ethnicity are handled and 
understood. The aim is to examine how social workers in a social services 
office handle and understand gender and ethnicity in conversations about 
clients and cases. Questions posed are: How are gender and ethnicity 
made, reproduced and renegotiated within the social services? How do 
social workers reason regarding gender and ethnicity in conversations, 
assessments and discussions? How is possible resistance against dominant 
discourses on gender and ethnicity phrased? And finally, how could the 
way that social workers handle and understand gender and ethnicity be 
related to an evidence-discourse?  

Theory, analysis and sample 
The theoretical framework of this dissertation is mainly based upon post-
structural feminism and postcolonial theory. Michal Foucault’s notion on 
subjectification and positioning, Judith Butler’s view on gender and sexual-
ity and finally Stuart Hall’s perspective on ethnicity and race are used. 
Theoretically the point is made that our identity is socially constructed and 
changeable. Within discourses there is room for different subject-positions, 
in which people can be positioned and position themselves differently. 
Gender and ethnicity are made through practices of performativity and 
through different kinds of representations, used to position and being posi-
tioned. Another important aspect is ‘doing difference’, that is constructing 
and maintaining a difference between ‘us’ and ‘them’. This difference is 
used to categorize and position yourself and others both in relation to eth-
nicity and gender. Heteronormativity is used as a theoretical concept to 
understand how this difference is maintained and constructed between men 
and women, by arguing that heterosexuality is seen and understood as the 
normal and desirable sexual orientation.  
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The analytical framework is based upon post-structural discourse analysis. 
Some discourses acquire a hegemonic position and some words, concepts 
or positions are therefore often approached as unquestionable. The reason 
to this is that concepts need to be temporary fixed in order to have a mean-
ing. This means that the concepts themselves have no initial meaning with-
out being connected to other concepts. The analysis focus on how certain 
concepts, for instance ‘man’ or ‘woman’, ‘immigrant’ or ‘Swede’, are tied 
together with other concepts as a way to create and to temporary fix their 
meaning. When discourses are handled as a matter of course and left un-
questioned, they are seen as part of an ideology production. Discourse 
analysis helps to deconstruct these ideologies, revealing cracks, resistance 
and opposing explanations. The analysis is carried out through theoretical 
and deconstructive readings, and by using the concept of ‘border-figures’. 
These ‘figures’ can consist of people or abstract figures derogating from 
hegemonic positions and can therefore also reveal both hegemonic dis-
courses and divergent discourses.  

 
Gender and Ethnicity are seen as power-asymmetries used to position oth-
ers and position you. Since power according to Foucault should be seen as 
productive, the empirical material is made available through ethnography. 
Ethnography makes it possible to be close to where practical social work is 
made and articulated, and as a result of this; where power and the posi-
tioning of clients and ‘social problems’ are produced. The empirical mate-
rial consists of an observational study carried out in a social services office, 
following the work of five departments. In addition a complementary in-
terview study took place with nine social workers. Finally, a document 
study was conducted on two of the tools used to work with clients as part 
of meeting the requirements of evidence-based social work. These two 
tools are BBIC (Barns Behov i Centrum) and Ester, and the analysis focuses 
on how gender and ethnicity were articulated in material about the tools. 

Empirical chapters 
The empirical chapters are divided into two parts. Part three of the disser-
tation addresses the study’s main result: how gender and ethnicity are 
made and understood at the social services office. Part four is an excursus 
consisting of the document study carried out on the two tools, BBIC and 
Ester, used by the social workers. The idea is that the excursus should be 
seen as both a way of deepening the knowledge regarding the tools and the 
evidence-discourse and as a way of situating the statements made by the 
social workers in part three into a wider context. 
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Chapter 8 focuses on how the social workers handle and understand gen-
der. First, the chapter deals with a common way of dealing with gender: 
the will and aim to treat everyone equally. Although this is an ideal that 
social workers strive to maintain in their work with clients, their practice 
rarely (if ever) manages to obtain this goal. Next section therefore deals 
with how social workers tend to treat people differently based on gender. 
In fact, attributes, interests and behaviour are continuously gendered at the 
social services office. This way of ‘doing gender’, however, has to be put 
into context. Different norms, the clients themselves and different partners 
to the social services office all affect and play an active part in how gender 
is made by the social workers. The following sections are about specific 
discourses that appear, these discourses consist of ‘bad mothers’, ‘absent 
fathers’, ‘cute girls’ and ‘boys as a risk’.  This is followed by a section 
about how gender intersects with other power-asymmetries, specifically 
how family and sexuality are made. Finally a ‘border-figure’ is highlighted. 
This section shows how a hegemonic discourse on violence and ‘being’ a 
victim are made synonymous with the client being a woman, and what 
happens when a ‘border-figure’, in the sense of the client instead being an 
abused young man, enters the social services office. 

 
Chapter 9 approaches how ethnicity is handled and understood. Like with 
gender, ethnicity is also disregarded in favour of the notion of treating 
people equally. This is dealt with in the first section. However, as with 
gender, this is hardly the case in the daily work, instead the social workers 
tend to relate ethnicity exclusively to ‘immigrants’. This is visible in two 
ways: firstly the strong connection made between ethnicity and origin, 
secondly how ethnicity tends to be reserved exclusively to ‘immigrants’ or 
the constructions of ‘the other’. Finally this chapter also introduces a ‘bor-
der-figure’, namely how ‘Swedishness’ in exceptional cases also can be 
connected to and understood as ‘ethnicity’.  

 
In part four, the excursus is presented. Chapter 11 outlines how the tools 
are based upon theoretical and empirical notions that also affect how gen-
der and ethnicity are understood. Chapter 12 is about BBIC and is divided 
into one part about discourses on race and ethnicity in BBIC, and another 
part on discourses regarding gender, sexuality and identity. Chapter 13 
handles in the same way gender and ethnicity in relation to the tool Ester. 
Chapter 14 is a summary addressing how the theoretical and empirical 
base of the tools tends to reproduce a notion of a ‘stable identity’. Gender 
and ethnicity are therefore handled as static and stable entities. There is 
also a reproduction of difference; men and women are seen as different and 
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clearly distinguishable. This reproduction is also notable in relation to the 
‘immigrant’, who is constructed as being ‘the other’ with deviant religion 
and in terms of ‘doing family’. 

Main results 
In the social services office, gender and ethnicity are treated as categories 
based upon difference between men and women or based upon different 
origin. However, the aim articulated by the social workers is to treat peo-
ple as ‘individuals’. Because of this ideal, gender and ethnicity are treated 
as if they do not matter in relation to the work performed. The unique 
individual is supposed to get an individual assessment. In the same time, as 
this ideal is articulated, the work carried out by the social workers gets 
impregnated with conceptions, knowledge and praxises regarding both 
gender and ethnicity. This often manifests itself through categorization on 
the basis of gender and ethnicity. Postcolonial theory refers to the possibil-
ity to go beyond a dialectic understanding of ethnicity (and, in this case, 
gender) towards new, more dynamic understandings. To be able to do this 
the dialectic understanding has to be made visible and analysed. When the 
social workers in the study talk in terms of an ideal they skip this step. The 
ideal tends to shift towards becoming an ideology instead, an ideology in 
the sense of being taken for granted and unquestioned.  

 
When gender and ethnicity, as a result of the ideal becoming transformed 
to ideology, are treated as static and stable entities, regardless if they are 
individualized or categorized, they also affect clients’ ability to perform 
gender and ethnicity. Clients’ positions get pinned down to being handled 
as being one of two stable entities: you are either a ‘man’ or a ‘woman, a 
‘Swede’ or an ‘immigrant’. This creates what in the dissertation is called 
‘positional tableaus’. A ‘tableau’ is a scene in which actors are blocked in 
their positions, exactly what happens in relation to clients’ different posi-
tions. Gender and ethnicity are in other words reduced to dialectic and 
static comprehensions, and the client is reduced to inherit one of two pos-
sible positions.  

 
This way of dealing with gender and ethnicity is also reproduced within the 
different tools used as part of an evidence-discourse. It is an individualized 
view on the client that is reproduced. The tools call on the social worker to 
focus on the individual, which in turn is interpreted by the social workers 
as if the tools lack a perspective on gender and ethnicity. Instead both 
BBIC and Ester have a theoretical foundation based mainly upon psycho-
logical theories, which convey certain notions regarding gender and ethnic-
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ity. Just as the social workers themselves tend to either completely ignore 
the impact of gender and ethnicity or to categorize on the basis of gender 
and ethnicity, the tools tend to do the same. Since the tools are interpreted 
in relation to an evidence-discourse the social workers sometimes alienate 
themselves from both assessments made with help from the tools and from 
the tools themselves. The use of what is seen as an abstract tool is likely to 
reproduce certain patterns and power-relations without the social workers 
needing (or being able) to take responsibility. What is at stake is, with 
Baumans’ words, a production of distance.  

 
However, many of the social workers in the study are well aware of and 
reflect upon how they themselves are part of the production and reproduc-
tion of discourses. They have knowledge of and possess the ability to re-
flect upon their own practice. What is lacking is the transition from reflec-
tion to translating this reflection into their daily work. The same reflexive 
knowledge can be seen in relation to the tools and the possible impact from 
the tools on their work. But also in this case they seem to lack the tools to 
transform this knowledge into practical social work. The social workers 
have ‘partially seen through’ how societal structures affect, play a part in, 
and are reproduced in their work.  

 
Finally, the dissertation discusses how the tension between paying attention 
to rights on an individual level and at the same time redistribution on a 
societal level might be able to be erased. To exclusively work on an indi-
vidual level and treat people as unique individuals where gender and eth-
nicity do not matter tend to exclude both discrimination and rights on a 
societal level. On the other hand, to exclusively work with people as they 
are part of and to some extent controlled by a societal category tend to 
exclude both discrimination and rights on an individual level. For social 
work the challenge lies in including both these perspectives and to replace 
the construction of ideologies with a more dynamic view on gender and 
ethnicity. It also requires social work to develop tools for this knowledge 
to be transformed into practical, everyday work. There is no contradiction 
between a client both ‘doing’ gender/ethnicity in different ways on an indi-
vidual level and at the same time being affected by and affecting societal 
discourses on gender/ethnicity. Only when both these levels are included in 
an analysis is it possible to move beyond a static, dialectic understanding 
towards a more dynamic one. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Information om forskningsprojekt rörande hur socialarbetare hanterar och 
förstår klienters olika subjektspositioner 
 
Jag heter Marcus Herz och är doktorand i socialt arbete vid Örebro 
Universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Jag håller 
för närvarande på att skriva en avhandling rörande kön, etnicitet och 
intersektionalitet i socialtjänsten. 
 
Ämne och undersökningsgrupp 
Avhandlingens syfte är att undersöka hur socialarbetare hanterar och för-
står klienters olika subjektspositioner. Det vill säga hur klienter kategorise-
ras och förstås utifrån exempelvis manligt, kvinnligt, kulturella aspekter, 
ålder, sexualitet osv., samt hur dessa kategorier samverkar. Observationer 
är tänkt att genomföras under metod-/samrådsmöten där ärenden diskute-
ras eller motsvarande. Därtill kommer ett antal intervjuer utföras med 
socialsekreterare. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersök-
ning. 
 
Bakgrund till undersökning 
Den forskning som gjorts tyder på en relativt ”traditionell” syn på kön och 
sexualitet inom det sociala arbetet, därtill tycks sociala problem även i hög 
grad få kulturella förtecken. Denna avhandling är tänkt att lyfta fram dis-
kussioner rörande detta som förekommer inom det sociala arbetet. Dels 
dominerande resonemang men också motstridiga argumenteringar och 
eventuellt uttalat motstånd som kan komma fram under observationer och 
intervjuer.  
 
Förutsättningar för deltagande och redovisning av resultat 
Deltagande i undersökningen är frivillig, vilket innebär att ingen är tvungen 
att delta. Det är när som helst möjligt att avbryta sin medverkan utan när-
mare motivering. Medgivande från Er kommer dessutom att inhämtas ytter-
ligare en gång individuellt inför varje intervju. Observationer och intervjuer 
kommer att spelas in på band. Inga personliga uppgifter kommer att använ-
das i undersökningen som gör det möjligt för någon att känna igen Er. Inter-
vjumaterialet kommer att förvaras inlåst i kassaskåp i enlighet med Örebro 
Universitets regler så att ingen obehörig kan få tillgång till materialet. Ef-
tersom det kan upplevas svårt att tacka nej i grupp, finns det självklart möj-
lighet att göra detta i efterhand via e-post eller per telefon. Resultaten kom-
mer att presenteras i en doktorsavhandling, samt kan komma att presenteras 
i vetenskapliga artiklar och vid konferenser. Undersökningen är forskningse-
tiskt granskad av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Ytterligare 
uppgifter lämnas av nedanstående ansvariga.  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

• Arbetsuppgifter? 
• Teoretisk grund? 
• Vilka verktyg/metoder/redskap/system arbetar du med? 
• Utbildning på dessa? 
 

Kön/Etnicitet 
 

• Könsperspektiv på arbetet? 
• Etnicitet? 
• Maktfrågor? 
• Relationen individ, familj, samhälle? 

 
System, verktyg och metoder 
 

• Hur introducerades [namn, ex. MI] på arbetsplatsen? 
• Introducerades för dig? 
• Vad avgör att du väljer använda [namn, ex. MI]? 
• Skillnader mellan att arbeta med och utan? 
• Fördelar och nackdelar med [namn, ex. MI]? 
• Vilken teoretisk grund baseras [namn, ex. MI] på? 
• Kön i relation till [namn, ex. MI], finns något uttalat perspektiv? 
• Etnicitet i relation till [namn, ex. MI], finns något uttalat perspek-

tiv? 
• Relationen individ, familj, samhälle, hur ser den ut i [namn, ex. 

MI]? 
• Maktperspektiv i [namn, ex. MI]? 
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Bilaga 3. Dokumentstudien 
I denna bilaga redogörs för samtliga de dokument som legat till grund för 
exkursen om BBIC och Ester. De dokument som direkt refereras till i tex-
ten ovan är även med i den ordinarie litteraturlistan. Förutom nedanstå-
ende dokument har även: www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 
(BBIC) och www.ester-bedomning.se (Ester) använts. 
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