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Det sociala arbetets utmaningar i en föränderlig värld, 

vilken kompetens efterfrågas? – en studie av diskurser 

kring socialarbetaren och socialt arbete i en svensk 

välfärdskontext 

 

OSCAR LARSSON & MARIA THORNÉR 

 

I en globaliserad och föränderlig värld ställs nya krav på dagens socialarbetare 

att förstå komplexiteten i människors liv. Denna artikel undersöker diskurser om 

socialarbetaren och socialt arbete som en yrkesprofession i platsannonser från 

Arbetsförmedlingen. Vilka kompetenser beskrivs som eftersträvansvärda inom 

socialt arbete i en globaliserad värld? 

 

Introduktion 

Socialt arbete är en yrkesprofession som kontinuerligt står inför nya komplexa 

frågor och utmaningar i en föränderlig och globaliserad värld. En viktig uppgift är 

att förbättra människors livsvillkor, att förebygga marginalisering och arbeta för 

social förändring. Globaliseringens konsekvenser har lett till förändrande 

arbetsförutsättningar för socialt arbete. Det handlar bland annat om att 

flyktingströmmar har ökat på grund av miljöfaktorer och väpnade konflikter samt 

att ny teknologi och transnationella företag har möjliggjort arbetsmigration i större 

utsträckning än tidigare (Dominelli, 2010). Mot bakgrund av dessa förändringar 

har yrkets geografiska gränssättningar utmanats genom till exempel 

organisationen Socionomer utan gränser (www.socionomerutangranser.se). 

Sverige har byggt ett välfärdssystem som karaktäriseras av de offentliga 

åtaganden som offentligheten i form av stat och kommun erbjudit invånarna. Den 

svenska välfärdsmodellen har kunnat erbjuda generösa ersättningar till sjuka, 

arbetslösa och andra utsatta grupper från det offentliga och det är i denna kontext 

socialt arbete utvecklats och bedrivits. Samtidigt har kritik riktats mot att systemet 

byggt in långvarig klientisering av migranter (SOU, 2006) och forskare kan se en 

tendens till att välfärdsstaten håller på att försvagas och gå mer mot en 
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privatisering av välfärd (Magnusson, 2006). Transnationella företag får i och med 

globaliseringen stor makt och inflytande på dessa arenor vilket också försvårar 

socialarbetarnas roll som förkämpar för social rättvisa. Hur påverkar dessa 

förändringar bilden av det sociala arbetet? Socialarbetarna har tidigare haft en roll 

där de kunnat påverka politiker att mobilisera människor att ta del av deras 

rättigheter men om politikerna ersätts av privata aktörer med andra agendor än 

social rättvisa utmanas socialarbetarnas roll och det sociala arbetet (Thörn, 2004). 

Internationell forskning visar att den offentliga bilden av socialarbetare oftast 

bygger på framställningar om socialarbetaren som okunnig, utan ordentlig 

utbildning, emotionell och många gånger oprofessionell. Diskurserna om 

socialarbetare i dagstidningar i flera länder ger även den ofta en negativ bild av 

socialarbetaryrket (Swärd & Starrin, 2006). Inom professionsdiskurser blir 

socialarbetarens professionalitet ofta ifrågasatt och det talas inte om socialt arbete 

som en profession på samma sätt som exempelvis läkarprofessionen (Dellgran & 

Höjer, 2000; Weiss-Gal & Welbourne, 2008). Detta är en del av den offentliga 

bilden av socialarbetaren men hur bidrar socialarbetarna själva till att måla upp 

bilden av yrkesprofessionen? 

 Det sociala arbetet påverkas av historiska processer och samhälleliga 

förändringar, vilket visar att makt alltid skall sättas i relation till strukturella 

relationer, institutionella arenor, mänskliga handlingar och socialpolitik (de los 

Reyes, Mulinari, 2005). Tillämpningen av de mänskliga rättigheterna som är 

centrala för socialt arbete ställs inför nya utmaningar i och med globaliseringen. 

Medborgerliga rättigheter är bundna till en flyktingstatus vilket innebär att de i 

praktiken inte är universella, trots att syftet med just mänskliga rättigheter är att de 

ska gälla alla människor oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, klass m.m. 

(Fisher, 2012). Under senare år har flera forskare framhållit vikten av att 

kunskapen om hur olika maktdimensioner är centrala för att synliggöra och förstå 

klienternas komplexa livsvillkor (de los Reyes & Mulinari; 2005, Fahlgren & 

Sawyer, 2005; Mattsson, 2010). Kritik har riktats mot att forskning inom socialt 

arbete varit alltför könsblint, dvs. att det historiskt sett utgått från mannen som 

norm och kvinnan har setts som något som avviker från normen, ”den andra”. 

Enligt denna syn lever kvinnan under andra villkor än mannen och måste därför 

synliggöras (Fahlgren & Sawyer, 2005; Mattsson, 2010). Vidare kritik har riktats 

mot att forskning är gjord ur ett eurocentriskt perspektiv vilket medfört ett implicit 
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”vi” och ”dem”- språk. Det innebär att västvärlden, som har tolkningsföreträde, 

sätter normen och är ”vi” medan allt som avviker mot denna norm ses som ”dem”. 

Detta sätt språket används på gör att vissa företeelser normaliseras medan andra 

andrafieras och detta förstärker föreställningen om olikheter människor och 

grupper emellan. Dessa diskurser är en utmaning för det sociala arbetet som ska 

förbättra människors livsvillkor och förebygga diskriminering och marginalisering 

(Fahlgren & Sawyer, 2005). 

 Det är mot bakgrund av denna framväxande teoretiska och praktikorienterade 

kritik mot förenklade kategoriseringar och en intersektionell kunskapsbas i socialt 

arbete som denna uppsats tar sin utgångspunkt. Specifikt riktar vi 

uppmärksamheten mot den aktuella bilden av socialarbetarens kompetens i en 

svensk kontext så som den formuleras ’inifrån” myndighetsstyrt socialt arbete 

inom socialtjänsten. Artikelns syfte är att studera samtida diskurser av 

socialarbetaren och socialt arbete i en svensk kontext. Hur framställs bilden av 

socialarbetaren och socialt arbete så som den formuleras ur ett nationsperspektiv? 

Vilken professionskompetens efterfrågas i socialt arbete som bedrivs inom ramen 

för socialtjänstens verksamhet? Är det någon kompetens som framställs som 

viktigare utifrån de utmaningar socialt arbete står inför? Är de kompetenser som 

efterfrågas i vårt material de samma som efterfrågas i rådande forskning inom 

socialt arbete?   

 I nästa avsnitt presenteras en översikt över tidigare forskning kring hur den 

offentliga bilden av socialarbetaren och socialt arbete framställs och har 

framställts utifrån professionsforskning. Därefter kommer vi redogöra för vad det 

intersektionella perspektivet kan tillföra socialt arbete. Vidare kommer vi att 

beskriva vår diskursanalytiska ansats då vi använt oss av diskursanalys som metod 

för vår undersökning.  I resultatet kommer vi att presentera det resultat som vi 

genom vår diskursanalys kommit fram till. Avslutningsvis diskuterar vi vårt 

resultat för att vidare problematisera våra frågeställningar. 

 

Tidigare forskning 

De utmaningar som nämns i introduktionen ställer socialt arbete och dess 

profession inför nya komplexa sociala problem. Vi ska börja med en tillbakablick 

för att se hur diskurser om socialarbetaren och socialt arbete inom 
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professionsforskningen har sett ut och ser ut idag. Vidare kommer ett avsnitt med 

nyare forskning om intersektionalitet i socialt arbete vilket används som ett 

redskap för att möta de utmaningar socialt arbete står inför.   

 Diskursen om socialt arbete har pågått sedan 1915 då den amerikanske 

läkaren Abraham Flexner på en socialarbetarkonferens hävdade att socialt arbete 

inte lever upp till de krav som tillskrivs en äkta profession (Dellgran & Höjer, 

2000). Flexners påstående grundade sig i uppdragsosäkerheten, att socialarbetare 

var beroende av andra professioners kunskap samt att det var ett alltför politiskt 

yrke. Sedan detta påstående har diskursen kring socialt arbete i hög grad kretsat 

kring professionaliseringen av socialt arbete och viljan att motbevisa Flexner. 

Professionalisering har både positiva och negativa effekter. Många hävdar att 

professionaliseringen av yrket kan leda till en ökad konservatism och 

traditionstrohet. I förlängningen skulle detta kunna försvåra ett kritiskt 

förhållningssätt inom professionen vilket gör det svårt möta de förändringar som 

sker i det omgivande samhället. Det läger som betonar de positiva effekterna av 

en professionalisering av socialt arbete ser möjligheten i att yrkeskåren skall 

kunna erbjuda ett motstånd mot statsmaktens prioriteringar av sociala problem. 

Genom en ökad professionalism så ökar alltså motståndskraften och det kritiska 

förhållningssättet gentemot socialpolitiken. En positiv effekt av 

professionaliseringen kan helt enkelt vara att den enskilda socialarbetaren 

kommer att arbeta mer professionellt vilket gagnar samhället i stort (ibid.). 

 Dagens professionsdiskurs fokuserar alltför mycket på tanken om en 

idealtypisk profession och denna tanke verkar för att professionsdiskursen blir 

alltför homogeniserad och därmed begränsad. Socialt arbete är långt ifrån ett 

homogent yrke då det finns stora kulturella skillnader i hur man ser på 

professionen i olika länder. Yrket är kontextbundet i och med den föränderliga 

världen vi lever i. Genom nya förändringar inom informationsteknologin, 

lagstiftning, ekonomiska villkor och nya organisationsformer så omformas också 

det sociala arbetet (Dellgran & Höjer, 2000; Trevithick, 2008). En aspekt som 

växt sig allt viktigare inom professionsforskningen i socialt arbete handlar om 

svårigheten i att förstå komplexiteten i klienters och människors liv. Det är svårt 

att applicera en evidensbaserad praktik då detta inte kan förklara komplexiteten i 

sociala problem. För att möta den komplexa naturen i sociala problem och 

variationen i arbetssättet inom socialt arbete, pratar man om behovet av att skilja 
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på olika sorters kunskap. Teoretisk kunskap, praktisk kunskap samt faktisk 

kunskap är tre dimensioner som är eftersträvansvärda. Teoretisk kunskap syftar 

till teorier som kan upplysa vår förståelse av människor och situationer. Dessa 

teorier kan analysera socialarbetarens roll, uppdrag samt det övergripande syftet 

med det sociala arbetet. Det absolut viktigaste med denna typ av teoretisk kunskap 

är att den relaterar till det praktiska sociala arbetet vilket gör att den blir 

användbar även i praktiken (Trevithick, 2008). Faktisk kunskap handlar i stor 

utsträckning om kunskap inom socialpolitik, juridik, kunskap inom specifika 

sociala problem, sociologisk kunskap samt kunskap inom organisationen man 

verkar. Även om faktisk kunskap inte är teoribildande eller kan förklara fenomen 

så är den viktig i det avseendet att alla de ovanstående aspekterna påverkar det 

sociala arbetets praktik. Den tredje och sista typen av kunskap som betonas är den 

praktiska eller personliga kunskapen. Här ligger vikten vid hur den kunskap 

socialarbetaren besitter hanteras och används, hur den teoretiska och faktiska 

kunskapen transformeras till faktisk handlande (Parton, 2008; Trevithick, 2008). 

 I dagens sociala arbete är denna kunskapsbas mycket viktig för att kunna 

tackla det sociala arbetets utmaningar. Komplexa maktrelationer har en stor roll 

inom socialt arbete och är något varje socialarbetare måste ta hänsyn till i sitt 

arbete. Kritik har riktats mot socialt arbete för en alltför endimensionell bild av 

makt där man endast analyserar en maktdimension för sig istället för en mer 

nyanserad analys som kan synliggöra hur maktdimensioner påverkar klienternas 

livsvillkor. Under det senaste decenniet har framväxten av ett kritiskt, 

postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större 

inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer 

från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning. 

Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som 

intersektionalitet skapas. Enligt Grönvik och Söder (2008) finns två olika 

ambitioner inom det intersektionella perspektivet. Ena ambitionen fokuserar på 

maktordningar och lägger vikten vid att studera hur underordnade och 

marginaliserade grupper kan förstås utifrån samverkan mellan dessa olika 

maktordningar. Den andra ambitionen med det intersektionella perspektivet 

fokuserar på skärningspunkten mellan människors kategoritillhörigheter och hur 

dessa formar människors livsvillkor (Grönvik & Söder, 2008). Förenklat kan man 

säga att begreppet intersektionalitet används som ett analytiskt redskap för att 
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kunna belysa existensen av komplexa maktordningar (Fahlgren & Sawyer, 2005). 

När man inom intersektionaliteten använder begreppet kategori så syftar det till 

kategorier människor kan komma att tillhöra. De främsta kategorierna som 

analyseras är kön, genus, klass samt etnicitet (Mattsson, 2010; Yuval-Davis, 

2006). 

 I vår studie av samtida diskurser har vi utgått från detta perspektiv då det är 

väldigt aktuellt för socialt arbete. De kategorier vi har valt att utgå ifrån i vår 

analys är kön, klass och etnicitet. För att kunna få en djupare förståelse av 

analysen kommer här en kortare överblick av dessa kategorier. Då man talar om 

kön inom det intersektionella perspektivet syftar man inte till det biologiska könet 

i första hand utan snarare det socialt konstruerade könet (Yuval-Davis, 2006). 

Kategorin kön innefattar föreställningar om vad som uppfattas som feminint och 

maskulint och hur dessa påverkar maktordningen. Då kön ses som något socialt 

konstruerat innebär detta att föreställningar om femininitet och maskulinitet kan 

ändras över tid beroende på vilka normer och förväntningar som finns kopplade 

till hur män och kvinnor ska vara. Normer om femininitet och maskulinitet 

förmedlas på olika sätt, t.ex. genom att synliggöra och osynliggöra önskade och 

oönskade beteenden. Kön konstrueras på flera sätt; dels hur man använder språket 

och dels genom handling (Mattsson, 2010; Yuval-Davis, 2006). Inom socialt 

arbete förstärker man exempelvis bilden och föreställningen om det feminina och 

maskulina genom att lägga vikt vid manliga och kvinnliga förebilder vid bl.a. 

adoption. I relation till att vi lever i en föränderlig värld där värderingar om 

sexualitet, maskulinitet och femininitet ständigt förhandlas fram är det därför av 

intresse att se hur socialt arbete hanterar dessa utmaningar (Mattsson, 2010). 

 Etnicitet är en kategori som ofta studeras inom det intersektionella 

perspektivet. Etnicitetbegreppet är dock inte lätt att definiera och kan ses på flera 

olika sätt. Vissa forskare ser etnicitet som något konstruerat genom sociala 

processer och social interaktion och detta skapar en känsla av samhörighet inom 

och mellan grupper av människor (Mattsson, 2010; Yuval-Davis, 2006). Etnicitet 

kan sägas vara en gruppidentifikation dvs. hur en grupp identifierar sig själv. Det 

finns två olika perspektiv att se etnicitet utifrån. Det circumstantialistiska 

perspektivet ser etnicitet som något föränderligt vilket innebär att den kan ändras 

utifrån personens livssituation och behov. I dagens globala samhälle finns det 

stora migrationsströmmar vilket innebär att människor inte nödvändigtvis bor i 
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samma land i hela sitt liv och etniciteten kan allstå med detta perspektiv ändras 

under livets gång beroende på den kontext och situation individen lever i. Det 

primordiala eller essentialistiska perspektivet ser istället på etnicitet som något 

medfött och oföränderligt kopplat till hudfärg, kultur, språk och religion (Cornell 

och Hartmann, 2007; Mattsson 2010; Thörn, 2004). Det finns en föreställning om 

att socialarbetare med en annan etnicitet, sett ur det essentialistiska perspektivet, 

än sin klient inte skulle kunna förstå och tillgodose dennes behov lika bra som en 

socialarbetare av samma etnicitet. Detta antagande är baserat på att etnicitet 

skapas utifrån olika kulturer. Att se etnicitet utifrån detta perspektiv osynliggör 

andra likheter och olikheter som kan finnas hos socialarbetaren och klienten 

utifrån andra kategorier som exempelvis klass och kön. Inom det intersektionella 

perspektivet är det dock viktigt att se etnicitet som något föränderligt och något 

som konstrueras snarare än något statiskt och essentiellt. Detta för att kunna se 

komplexiteten och samspelet mellan olika kategorier (Mattsson, 2010).   

 Kategorin klass kan även den liksom etnicitet definieras på flera olika sätt. 

Klasstanken har funnits länge och varit mycket aktuellt för socialt arbete genom 

historien. Synen på klass har dock förändrats under det sociala arbetets framväxt 

(Meuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Bourdieu ser klass som något som 

definieras utifrån kapital varje människa bär med sig. Det är det ekonomiska 

kapitalet, det kulturella kapitalet samt det sociala kapitalet (Mattsson, 2010). 

Klass ses som något dynamiskt och beroende av hur mycket av de olika kapitalen 

man har och inom vilken kontext. En person kan exempelvis ha en hög utbildning 

men en låg inkomst och inte ha några socialt inflytelserika kontakter. Personen 

skulle då ha ett stort kulturellt kapital men ett mindre ekonomiskt och socialt 

kapital vilket skulle påverka klasstatusen. På detta sätt ses klass som något som 

konstrueras och varje person bär alltid med sig en klasskänsla, dvs. den klass han 

eller hon identifierar sig med. Inom socialt arbete upprätthålls stereotypiska bilder 

av grupper av människor kopplade till klass. De som tillhör en viss klass tillskrivs 

vissa egenskaper. Många socialarbetare kan känna svårigheter inför att möta 

klienter av samma klass eller högre som kan föra sin egen talan och granska deras 

arbete. Sociala problem är ofta förknippat med människor av en lägre klass. Detta 

gör att hjälpsökande av en annan klass sätter socialarbetarnas föreställningar och 

fördomar på sin spets. Klass är som tidigare nämnt kontextbundet och något som 

är relativt från land till land. Detta kan innebära att om en individ flyttar till ett 
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annat land kan klasstillhörigheten ändras i relation till befolkningen i det nya 

landet. Detta visar på hur dynamisk klasspositionen är (ibid.). 

 Makt kan inte ses utifrån endast en av dessa kategorier utan måste ses utifrån 

samspelet och skärningspunkterna mellan kategorierna för att synliggöra de 

maktstrukturer som finns. Alla människor tillhör dessa kategorier och påverkas av 

föreställningar kring dem. Då alla dessa kategorier kan ses som socialt 

konstruerade finns det ett nära samband till diskurser och hur dessa bidrar till 

socialkonstruktion (Mattsson, 2010; Yuval-Davis, 2006). 

 

Material och metodologi 

För att undersöka samtida diskurser av socialarbetare krävs givetvis en teoretisk 

förståelse av diskurs som teori men också som analytisk ansats. I detta avsnitt 

presenterar vi vårt material samt diskursanalys som teori och metodologisk ansats. 

 Materialet vi har valt att analysera är platsannonser i socialt arbete tagna från 

Arbetsförmedlingens hemsida, www.arbetsformedlingen.se/platsbanken. Valet att 

undersöka platsannonser var för att se hur framställningen av socialarbetarens 

kompetens formas ur ett professionsperspektiv i en svensk kontext . Materialet i 

sin helhet bestod av ca 1500 platsannonser under rubriken Socialt arbete. Under 

denna kategori innefattades yrken alltifrån pastor, behandlingsterapeut och 

socialsekreterare. Då materialet var alltför omfattande valde vi att begränsa oss till 

platsannonser i underkategorierna socionom och socialsekreterare då dessa yrken 

tycktes centrala för socialt arbete organiserat inom en välfärdsstatlig 

samhällskontext. Det innebär att diskurserna som vi identifierat i materialet har en 

begränsning till framställningar av professionskunskap kopplat till dessa 

annonser. Annonserna samlades in under ett par veckor i november månad år 

2012 vilket innebär att resultatet av diskursanalysen får ses i relation till den 

tidpunkt materialet samlades in. Samtliga annonser under ovanstående rubriker 

granskades och valdes ut utifrån kategorierna klass, etnicitet och kön. Det slutliga 

materialet bestod av 74 platsannonser från olika kommuner runt om i Sverige. Då 

det är diskurser vi valt att undersöka är diskursteori användbar för att förstå 

språkets betydelse varför vi använt det i vår teori.  

 En diskurs definieras av Parker som ett system av uttalanden som 

konstruerar ett objekt. Diskurser realiseras i olika former av text vilket innebär 
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avgränsade områden av mening som reproducerats (Parker, 1992). Foucaults 

definition av en diskurs är inte helt olik Parkers definition då den ser diskurser 

som praktiker som systematiskt formar det objekt som det talas om (Mills, 1997). 

Båda dessa definitioner är överens om att diskurser alltid refererar till varandra 

och är därför beroende av varandra för sin överlevnad då de genom att utesluta 

andra diskurser konstruerar sig själva (ibid.). Diskursteorin ger alltså en förklaring 

till hur vi genom diskurser konstruerar sociala praktiker. En diskurs strävar alltid 

mot en totalitet, detta gör den genom att utesluta andra möjligheter till betydelse 

inom diskursens moment. Moment är tecken inom en diskurs som har en fast 

betydelse. En diskurs består också av element som är tecken där betydelsen inte är 

entydig, därför söker diskurser att minimera antalet element. Detta innebär att en 

diskurs inom diskursteorin är en reducering av möjligheter till tolkning. För att 

skapa entydighet används det diskursiva fältet, vilket är alla de möjligheter till 

betydelser som diskursen utesluter, med andra ord en reservoar av betydelser som 

tecken har haft eller har i andra diskurser.  En diskurs konstrueras alltid i 

förhållande till det diskursiva fältet som kan rubba en diskurs om alternativa 

definitioner skapas. (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Den diskursiva 

kampen gör element till moment för att därmed utföra en tillslutning, där det inte 

finns rum för andra definitioner av ett tecken. Detta verkar för en entydig bild av 

diskurserna om kön, etnicitet och klass, då diskurser för sin överlevnad exkluderar 

alternativa tolkningar. En diskurs normaliserar vissa moment men exkluderar och 

marginaliserar element, för att skapa fasta betydelser. En tillslutning blir aldrig 

fullständig, då det diskursiva fältets mångtydighet alltid hotar fixeringen hos en 

diskurs. I praktiken innebär detta att exempelvis en kvinna aldrig kan begränsas 

till endast en kvinna utan också alltid ses utifrån andra kategorier såsom 

exempelvis klass och etnicitet (Howarth & Torell, 2007). 

 Betydelsen av en diskurs kan förstås utifrån nodalpunkter, vilket är ett 

privilegierat tecken som bestämmer betydelsen av andra tecken. Genom att 

fokusera på nodalpunkterna kön, etnicitet och klass i platsannonserna så får vi en 

tydligare bild av hur den övergripande diskursen kring socialarbetaren och socialt 

arbete ser ut (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Då kön, etnicitet och klass alla 

kan ses som sociala konstruktioner så lämpar sig ett diskursteoretiskt 

undersökningssätt. Diskursteori syftar till en förklaring av det sociala genom en 

diskursiv konstruktion där i princip alla fenomen kan analyseras utifrån 
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diskursteoretiska hjälpmedel. Detta innebär att diskursteorin verkar för att 

undersöka hur sociala praktiker konstrueras och ifrågasätter de rådande 

diskurserna som konstruerar vår sociala verklighet. Genom den så kallade 

diskursiva kampen kan vi förstå de rådande maktordningarna både mellan olika 

diskurser men också inom en diskurs, vilka tecken och betydelser som dominerar 

en diskurs (Garrity, 2010). För att undersöka relationen mellan diskursiv praktik 

och social och kulturell utveckling har Fairclough utvecklat den kritiska 

diskursanalysen (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Den diskursiva praktiken 

innebär processer kring produktion och konsumtion av texter. Det handlar med 

andra ord om vilka rådande diskurser som textförfattaren använder sig av samt 

vilka diskurser konsumenten använder vid tolkning av texten. Detta innebär att 

diskurser står i ett dialektiskt förhållande till varandra där de både konstruerar och 

konstrueras. Det är genom den diskursiva praktiken som diskursers påverkan på 

sociala relationer, maktförhållanden, och identiteter i samhället kan beskrivas 

(ibid.). Att förstå diskurser som sociala praktiker är en viktig del i att förklara vad 

som krävs av individer som strävar efter att passa in i den rådande diskursen. Det 

sociala arbetet är en disciplin som söker att motverka marginalisering och 

diskriminering och att förstå diskurser utifrån sociala praktiker erbjuder en teori 

om hur marginalisering kan verka. Inom socialt arbete finns en strävan mot 

förändring då man hela tiden strävar efter det socialt önskvärda vilket är det 

normaliserade och normativa. Det socialt önskvärda definieras av normer och 

normer definieras utifrån det diskursiva fältet vilket betraktas som social utsatthet 

eller socialavvikelse (Fahlgren, 1999). 

 

Resultat 

Vi har i vårt material kunnat identifiera två dominerande diskurser vilka vi valt att 

benämna mångfaldsdiskursen och jämställdhetsdiskursen. Mångfaldsdiskursen 

som beskrivs i vårt material utmärks av ett olikhetstänkande där främst etnicitet 

utgör dessa olikheter. I denna mångfaldsdiskurs ses det som en kompetens att 

bidra till den föreställda mångfalden. Inom jämställdhetsdiskursen ligger fokus på 

synen på jämställdhet som jämn fördelning mellan olika kategorier. Dessutom 

beskrivs förmågan att bidra till jämställdhet i platsannonserna som en kompetens. 

Dessa två diskurser kommer att presenteras i de kommande två avsnitten 
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tillsammans med exempel från platsannonserna där dessa kunnat identifieras. 

 

Den problematiska mångfalden 

I de platsannonser vi analyserat kan vi se att mångfaldsdiskursen genomsyrar de 

flesta av dem. Mångfaldsbegreppet används dock inte på något enhetligt sätt i 

diskursen vilket vi kommer att kunna se i exemplen nedan. I dessa platsannonser 

från Malmö stad och Linköpings kommun kan vi se hur mångfaldsbegreppet 

används utan att faktiskt definiera vilken mångfald det är tal om: 

 

”För att kunna ge bästa möjliga service till våra [kommuninvånare] 

eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar [mångfalden] 

i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.” 

(Linköpings kommun) 

 

”Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska spegla den 

[mångfald] som finns bland [befolkningen]. Vi välkomnar därför 

sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose 

Malmöbornas behov.” (Malmö stad) 

 

I båda platsannonserna kan man förstå att denna mångfald finns hos 

kommuninvånarna och befolkningen men om det handlar om en mångfald av 

exempelvis etnicitet, klass, ålder, kön eller sexualitet framkommer inte. Vi kan 

också se att det är eftersträvansvärt hos dessa kommuner att denna mångfald som 

påstås finnas i befolkningen också återspeglas inom personalgruppen. Genom att 

inte definiera mångfalden som efterfrågas lämnar det rum för tolkning hos den 

sökande. Detta tyder på att diskursen kring mångfald innehåller alldeles för många 

element och därmed också ett brett diskursivt fält. Mångfaldsdiskursen i dessa 

platsannonser har alltså för få moment som kan verka för en entydig förklaring av 

begreppet mångfald vilket gör diskursen svårdefinierad och mångtydig (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000). Det vi kan urskilja ur begreppet mångfald är att det 

syftar till olikheter av något slag. Meningen ”Vi välkomnar därför sökande som 

kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov” tyder 

på att det krävs en mångfald som präglas av olikheter för att möta befolkningens 
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behov. Olikheter inom en personalgrupp ses alltså som en tillgång trots att det inte 

framkommer vilken typ av olikhet det handlar om. Då mångfald och olikheter 

efterfrågas så kan det tolkas som att personalgruppen i nuläget är relativt 

homogen. 

 I många av annonserna som undersökts kan man se att mångfaldsbegreppet 

ofta definieras utifrån begreppen etnicitet och kultur. I platsannonsen nedan från 

Borlänge kommun talas det om en etnisk och kulturell mångfald: 

 

”Borlänge kommun värdesätter de kvaliteter som en [etnisk] och 

[kulturell mångfald] tillför arbetsplatsen. Vi ser därför gärna sökande 

som kan bidra till detta.”(Borlänge kommun) 

 

Kultur är precis som mångfald ett begrepp som inte entydigt kan beskrivas och det 

används därför på väldigt olika sätt och kan syfta på olika kvaliteter. I detta 

exempel kan man utgå från att kultur är något som kopplas till etnicitet och 

medför olikheter då det syftar till en mångfald. I annonsen nedan från Falköpings 

kommun används istället kulturbegreppet för att beskriva den svenskhet och 

tradition som är normerande. 

 

”Vi är stolta över vårt [kulturarv], goda kommunikationer, det 

fantastiska platålandskapet och [matkulturen] på Falbygden.” 

(Falköping Kommun) 

 

Både kulturarv och matkultur syftar till en typ av kultur som har sina rötter i det 

svenska. Vi kan alltså se här att kultur kan ses som något svenskt och normativt 

men att det också används för att belysa olikheter. Denna variation av kulturer 

tillskrivs, i Borlänges annons, olika kvaliteter som på något sätt ska kunna tillföra 

något positivt till verksamheten. Likaså gör annonsen från Uppsala kommun 

nedan: 

                   

”I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara 

på de [kvaliteter] som en jämn könsfördelning och [etnisk och 

kulturell mångfald] tillför verksamheten.” (Uppsala kommun) 
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Att ha en mångfald av människor med olika etniska bakgrunder och kulturer 

innebär, enligt platsannonserna, automatiskt att det ska bidra med vissa kvaliteter. 

 Vilka dessa kvaliteter är och varför de är eftersträvansvärda förblir osagt. 

Platsannonser målar utifrån detta upp en essentialistisk syn på etnicitet, dvs. 

etnicitet som något medfött och oföränderligt med vissa tillskrivna egenskaper 

(Cornell & Hartmann, 2007). Om man ser utifrån antagandet att människor med 

samma etniska och kulturella bakgrund förstår varandra bättre, kan det ses som en 

kompetens att ha en kulturell och etnisk mångfald på arbetsplatsen för att kunna 

tillgodose så många klienters behov som möjligt. Denna syn på etnicitet strider 

dock mot det intersektionella perspektivet då man helt bortser från andra olikheter 

och likheter som skulle kunna finnas i skärningspunken mellan andra kategorier. 

Detta kan tyckas något underligt då en stor del av utmaningen socialt arbete står 

inför handlar om komplexiteten i dagens sociala problem. 

 Att välja att skriva ut en strävan om mångfald i platsannonserna tyder på att 

arbetslivet idag inte har denna mångfald vilket ger bilden av den typiska 

socialarbetaren som etnisk svensk. Detta visar Spånga-Tensta kommun i sin 

platsannons där de efterlyser en socialsekreterare för individ och 

familjeomsorgen:  

 

”Spånga-Tensta är en [spännande] stadsdel med familjer från alla 

världens hörn. Det ställer [stora] krav på kreativitet, flexibilitet och 

nytänkande.” (Stockholm stad) 

 

Här beskrivs stadsdelen som spännande utifrån att familjer med olika etnisk 

bakgrund bor där. Att man väljer att använda ordet spännande tyder på att det är 

något som är avvikande, i detta fall kan man anta att det syftar till normen om 

svenskhet. Annonsen påtalar behovet av en viss kompetens då skillnaden i 

etnicitet hos befolkningen ställer stora krav på socialarbetaren. Annonsen antyder 

att kreativitet, flexibilitet och nytänkande är egenskaper man behöver ha vid 

arbete med människor av varierande etnicitet. Genom att skriva ut behovet av 

dessa egenskaper kan det tolkas som att det inte är nödvändiga i socialt arbetet 

som sker i en kontext med en enhetlig etnicitet. Botkyrkas platsannons för en post 

som verksamhetschef inom socialtjänsten ser det som meriterande att man har 
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”erfarenhet av arbete inom mångkulturella miljöer”. Denna annons menar alltså 

att det inom det sociala arbetet ses som en kompetens att ha erfarenhet och 

kunskap om dessa mångkulturella miljöer då de framställs vara arenor där det 

sociala arbetet i Sverige bedrivs idag. 

 Fokuset på olikheter i mångfaldsdiskursen kan tyda på ett försök att anpassa 

sig till de utmaningar som beskrivs utifrån globaliseringen. En kompetens inom 

språk och kunskap om olika kulturer tycks vara en merit för att kunna arbeta i 

denna ”mångfald” som beskrivs i annonserna. I och med globaliseringen har 

migrationsströmmar ökat vilket har påverkat det sociala arbetet i Sverige utifrån 

att det finns många människor som talar andra språk än svenska (Dominelli, 

2010). Mångfaldsdiskursen ger dock en mycket endimensionell bild av vad dessa 

olikheter definieras utifrån. Olikheterna definieras främst utifrån etnicitet och man 

söker en arbetsgrupp som speglar klienternas olikheter för att på så sätt ha 

kompetensen inom arbetsgruppen att arbeta med dessa. Det talas aldrig om att en 

socialarbetare skulle kunna ha några likheter med sin klient utifrån andra 

kategorier såsom klass, ålder och sexualitet. Detta skulle i praktiken innebära att 

en socialarbetare med exempelvis thailändskt ursprung skulle ha bättre kompetens 

att jobba med en thailändsk klient än en socialarbetare med en annan etnicitet. 

 Utifrån detta perspektiv skulle det innebära att om klienten är en ensamstående 

medelålderskvinna med barn så skulle ändå en manlig, thailändsk socialarbetare 

förstå henne bättre än en kvinnlig, ensamstående, medelålders socialarbetare av 

annan etnicitet. Detta visar på en avsaknad av ett intersektionellt perspektiv där 

människan och makt förstås utifrån flera olika kategorier. Genom att efterfråga 

kompetens för att arbeta med människor av olika etnicitet reproduceras bilden av 

etnicitet som något fast och oföränderligt. Kompetens efterfrågas för att lösa en 

arbetsuppgift och i socialt arbete handlar detta om sociala problem. I och med att 

etnicitet i platsannonserna ses som en kompetens som skall bidra till en förbättrad 

förståelse så innebär detta implicit att en variation i etnicitet i grunden framställs 

som något problematiskt och utmanande. Vid en intersektionell ansats hade 

etnicitet inte ensamt setts som någonting problematiskt då fokus snarare hade varit 

på en helhetssyn och samspelet mellan de påverkande maktdimensionerna. Som 

nämnt tidigare visar forskning på att ett intersektionellt perspektiv är viktigt inom 

socialt arbete men vi kan här se att detta perspektiv inte används i praktiken. 
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En jämställd arbetsplats 

Utöver mångfaldsdiskursen identifierades en dominerande jämställdhetsdiskurs i 

många av annonserna. Bilden av jämställdhet i jämställdhetsdiskursen som 

framkommer i dessa platsannonser är mycket förenklad och ger inte särskilt 

mycket information om det är jämställda förhållanden på arbetsplatsen eller inte. 

Här är ett utdrag från en platsannons från Stockholm stad: 

 

”Vi eftersträvar mångfald och [jämställdhet] vid [rekryteringsarbetet].” 

(Stockholm stad) 

 

Genom att klargöra att det är just under rekryteringsarbetet jämställdhet 

eftersträvas kan man tolka det som att jämställdhet på arbetsplatsen inte är av lika 

stor vikt. Vad jämställdhetsbegreppet innefattar definieras heller inte i denna 

annons.  I detta citat ur en platsannons från Vimmerby kommun kan vi se att 

jämställdhet är definierat utifrån tre kategorier: 

 

”Då Vimmerby kommun eftersträvar [jämställdhet] ser vi gärna 

sökande med varierande bakgrund gällande [kön, ålder och 

etnicitet].”(Vimmerby Kommun) 

 

Jämställdhet definieras här utifrån en jämn fördelning mellan kön, ålder och 

etnicitet. Genom att välja att definiera jämställdhet utifrån just dessa kategorier 

framställs andra kategorier som mindre viktiga och icke-bidragande till 

jämställdhet. Exempelvis sexualitet och klass tycks vara oviktiga i arbetet med 

jämställdhet. Att klass saknas i jämställdhetsdiskursen är särskilt intressant då 

jämställdhet på arbetsplatser ofta förknippas med lika lön. Detta kan tyda på att 

klass inte ses som en olikhet i lika stor utsträckning som exempelvis kön och 

etnicitet. Det som framkommer angående socialarbetarnas önskade 

klasstillhörighet är att man efterfrågar någon av medelklass. Indikationer på detta 

fanns i annonserna då exempelvis körkort efterfrågades och i många fall krävdes. 

Att ha körkort är en ekonomisk klassfråga och likaså är det att äga en egen bil 

vilket efterfrågades för vissa poster. Önskemålet om körkort verkade inte stå i 

relation till vilken sorts yrkestitel som utlystes utan efterfrågades vare sig det var 
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en socialsekreterare inom socialtjänstens ekonomiavdelning eller en 

socialsekreterare på BVC. I samtliga annonser efterfrågades socionomutbildning 

vilket idag är en tre och en halvårig utbildning. Vidareutbildning var också 

meriterande. Dels bör man ha en viss ekonomisk status för att ha råd med dessa 

utbildningar och dels ger utbildningen i sig ett visst kulturellt kapital som bidrar 

till klassposition (Mattsson, 2010). Utifrån denna diskurs ses socialarbetaren som 

en person av medelklass. Detta innebär att de flesta socialarbetare är av samma 

klass och att det utifrån det skulle råda jämställdhet. Att vara av samma klass 

innebär inte automatiskt att det ekonomiska kapitalet ser likadant ut om man följer 

Bourdieus definition av klasstatus då det sociala och kulturella kapitalet spelar in 

(ibid.). Så även om anledningen till att bortse från klass utifrån att alla 

socialarbetare skulle vara av samma klass inom den offentliga sektorn så är det 

omöjligt att veta om det är jämställda förhållanden angående lön på arbetsplatsen. 

I de flesta annonser jämställs dock jämställdhet endast med jämn könsfördelning 

vilket illustreras i denna platsannons från Skövde kommun: 

 

”Skövde kommun arbetar aktivt för[jämställdhet] och mångfald i 

arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en [jämn 

könsfördelning] och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.” 

(Skövde kommun) 

 

Utifrån denna och många andra annonser så förstås jämställdhet i hög grad utifrån 

nodalpunkten jämn könsfördelning. Genom att förstå jämn könsfördelning som ett 

betydelsefullt moment i jämställdhetsdiskursen så utelämnas faktorer såsom lika 

lön för lika arbete, fördelning av chefposter samt övrig fördelning av 

arbetsuppgifter som också de är av vikt för att förstå jämställdhet (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000). I annonsen från Skövde kommun förstås jämställdhet 

helt utifrån kön vilket ger en bild av att vissa kvaliteter kan utvinnas ur en jämn 

könsfördelning. De antyder med andra ord implicit att män och kvinnor har olika 

egenskaper som är könskodade och att en blandning av dessa är önskvärt för att 

uppnå bästa kompetens inom socialt arbete. Könsdiskursen i dessa annonser 

påvisar en bild av kön som något fast och biologiskt och inte som något socialt 

konstruerat. Föreställningar om maskulinitet och femininitet är närvarande i 
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diskursen genom att egenskaper tillskrivs utifrån kön (Mattsson, 2010).  Trots att 

socialt arbete bedrivs i syfte att verka för minskad marginalisering och 

exkludering samt att ifrågasätta förgivet tagna normer så kan vi se att 

föreställningar kring maskulinitet och femininitet reproduceras i diskursen kring 

kön i dessa platsannonser. Här nedan är ett mer konkret exempel på en 

platsannons Göteborg stad lagt ut: 

 

”Vi eftersträvar[jämn könsfördelning] och ser gärna även [manliga 

sökande].” (Göteborg stad). 

 

Vi finner detta citat under rubriken kvalifikationer i platsannonsen. Här 

efterfrågas explicit en man för posten då en jämnare könsfördelning eftersträvas. 

Vi kan utläsa att då en man antas kunna bidra till en jämnare könsfördelning så är 

arbetsplatsen kvinnodominerad. Normen kring socialarbetare är alltså att denna är 

kvinna. Återigen kan vi se att det läggs stor vikt vid kön och att man dessutom 

eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen trots att 

det inte är en jämn fördelning på utbildningarna. Detta kan tyda på en eventuell 

positiv särbehandling för de manliga socialarbetare som söker då de anses ha en 

kompetens som arbetsplatsen saknar endast genom att vara man. Göteborgs stad 

är långt ifrån den enda arbetsgivaren som efterfrågar manliga sökande. Efterfrågas 

inte manliga sökande explicit så efterfrågas de implicit genom användandet av 

begrepp som jämn könsfördelning då det är känt att socialt arbete är ett 

kvinnodominerat yrkesområde. Vi kan med andra ord se att det läggs mycket stor 

vikt vid jämn könsfördelning på arbetsplatser för socialt arbete. Fokus ligger på 

kompetens utifrån föreställda olikheter mellan män och kvinnor. Inom socialt 

arbete arbetar man med alla sorts människor oavsett kön men om detta skulle 

kunna vara en anledning till denna efterfrågan av kompetens är oklart. Att 

jämställdhet endast skulle innefatta kön tyder på en väldigt endimensionell bild av 

makt.  

 De kompetenser som efterfrågas består oftast endast av en maktkategori 

såsom kön eller etnicitet istället för att se hur olika maktdimensioner skär och 

samspelar med varandra. Utifrån de utmaningar och komplexa problem som 

beskrivits tidigare krävs dock ett verktyg för att kunna förstå och jobba med 
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komplexiteten. Trots att forskning kring socialt arbete fått kritik för en avsaknad 

av ett intersektionellt perspektiv kan vi se att det inte har implementeras i 

praktiken, dvs. i jämställdhetsdiskursen, liksom i mångfaldsdiskursen, kan vi se 

att ett intersektionellt perspektiv saknas (Fahlgren & Sawyer, 2005). 

 

Diskussion 

I denna artikel har vi undersökt och analyserat bilden av hur socialarbetaren och 

socialt arbete framställs i Arbetsförmedlingens platsannonser. Detta har gjorts i en 

svensk kontext inom myndighetsstyrt socialt arbete, främst inom socialtjänsten. 

Syftet med studien har varit att utifrån diskurser i platsannonser identifiera de 

kompetenser som ansetts önskvärda för att tackla de utmaningar som socialt 

arbete står inför i en föränderlig värld. Genom att utgå från en intersektionell 

teoribas har vi valt att titta närmare på diskurserna utifrån kategorierna kön, 

etnicitet och klass. Vi har använt kritisk diskursanalys dels som teori men också 

som metod för att finna dessa diskurser i vårt material. De två dominerande 

diskurserna vi funnit har vi valt att kalla för mångfaldsdiskursen och 

jämställdhetsdiskursen. Båda dessa diskurser framställer socialarbetaren och 

socialt arbete utifrån olikheter, dock ifrån olika utgångspunkter. I 

mångfaldsdiskursen beskrivs mångfald som någonting som gynnar arbetsplatsen 

och därför ses det som en kompetens för den enskilda socialarbetaren att bidra till 

denna. Problemet med denna diskurs är att begreppet mångfald är alldeles för 

brett och tolkningsfritt för att få en fast betydelse. Betydelsen av begreppet är i 

hög grad beroende på sitt sammanhang och kontext och i de allra flesta annonser 

har mångfaldsbegreppet varit kopplat till etnicitet. I de flesta fall där en 

arbetsgivare söker personal som skall bidra till mångfalden så är det alltså den 

etniska mångfalden som det syftas till. Då diskursen visar att det normerande är 

det svenska så innebär det att det är en person av annan etnicitet än svensk som 

efterfrågas. Att se etnicitet som en kompetens kan ses som ett försök att möta de 

utmaningar och förändrade förutsättningar ett globaliserat och föränderligt 

samhälle har medfört för socialt arbete. I det mer globaliserade samhället är det 

allt vanligare med klienter med annan etnisk bakgrund än svensk. Etnisk olikhet 

ses som ett hinder för förståelse mellan människor och därför vill man att den 

etniska fördelningen på arbetsplatsen skall spegla samhället. Ur detta perspektiv 
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så ses alltså etnisk olikhet som någonting problematiskt och dessa olikheter ses 

som obestridliga vilket tydligt tyder på en bristande förståelse för komplexiteten i 

människors liv. Jämställdhetsdiskursen visar liksom mångfaldsdiskursen på ett 

olikhetstänkande med skillnaden att fokus ligger på kön istället för etnicitet. 

Jämställdhet framställs i annonserna som likställt med en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen. Denna diskurs grundar sig i en föreställning om olikheter beroende 

på kön, dessutom förminskar den jämställdhetsdebatten då jämställdhetsdiskursen 

endast fokuserar på jämn könsfördelning och bortser från andra aspekter av 

jämställdhet. Genom att se på jämn könsfördelning som en kompetens tillskrivs 

könen olika egenskaper och reproducerar bilden av kön som något icke socialt 

konstruerat vilket strider mot det intersektionella perspektivet. 

 Det finns naturligtvis vissa begränsningar med vår studie som är viktigt att ta 

hänsyn till vid granskning av våra resultat. Vi tittar på diskurser kring 

socialarbetare och socialt arbete men begränsar oss till socionomer och 

socialsekreterare samt socialt arbete bedrivet i en välfärdskontext. Andra 

yrkestitlar som kan definieras under socialarbetare är inte representerade i denna 

studie. Vårt material samlades in under en kortare period vilket gör att resultatet är 

relativt till den tidpunkt materialet samlades in. Vi använde oss endast av en 

datakälla vid insamlandet av materialet vilket var Platsbanken. Hade tid och 

resurser funnits hade vi eventuellt kunnat använda oss av flera källor såsom 

tidningar och kommunala hemsidor samt samlat in material under en längre tid. 

Trots dessa begränsningar ger vår studie en inblick i rådande diskurser om 

socialarbetaren och socialt arbete utifrån denna kontext. Vår studie belyser att det 

inom ett svenskt myndighetsstyrt socialt arbete råder en brist på ett intersektionellt 

perspektiv när man framställer socialt arbete och socialarbetare i 

Arbetsförmedlingens platsannonser. I rådande forskning hävdar man att det 

intersektionella perspektivet behövs inom socialt arbete för att hantera de 

utmaningar som socialt arbete står inför (de los Reyes & Mulinari, 2006; Fahlgren 

& Sawyer, 2005). Frågan är då varför har man inte lyckats att implementera det 

intersektionella perspektivet i det praktiska sociala arbetet? Detta kan vår studie 

tyvärr inte svara på utan lämnar denna fråga till framtida studier. Då vi lever i ett 

globaliserat samhälle som ständigt är i förändring är detta en viktig fråga för att i 

det framtida sociala arbetet kunna verka för det sociala arbetets grundvärderingar, 
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att motverka marginalisering, diskriminering och stötta utsatta grupper i 

samhället. 
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Summary 

 

The challenges of social work in a world in constant change, which 

competence is requested? - A study of discourses of the social worker 

and social work in a Swedish welfare context. 

 

Social work is today a profession in a globalised field of work in a world in 

constant change, thus this context has put new challenges on social work as a 

profession. But how has social work adapted to these new challenges? Which 

skills are needed to work in a globalised field of work? This article’s aim is to 

examine the depiction of social work and social workers in the Swedish national 

employment agency. More specifically we study which competences and skills 

are requested to be able to work within this context of constant change. We do this 

by analyzing the job advertisements at the national employment agency’s website. 

This study is limited to a Swedish context in government controlled social work 

and particularly social workers working within the social services. Previous 

research has voiced a need for a more complex way of viewing dimensions of 

power in order to work with the complexities of today’s social problems. The 

research suggests to use an intersectional perspective as a theoretical tool to deal 

with this demand of a more dynamic and multidimensional view of power. The 

method used for our study is critical discourse analysis and we have analyzed our 

material using an intersectional perspective which included using the categories 

gender, class and ethnicity. We found two dominating discourses in our material 

which we have named the discourse of diversity and the discourse of equality. 

These discourses mainly put focus on differences. Differences in ethnicity 

dominated the discourse of diversity while differences in gender were more 

prominent in the discourse of equality. The separate focus on these two categories 

shows a lack of an intersectional perspective in both discourses. This implies that 

the intersectional perspective is not implemented in the practical social work. 

 

 

 


