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Abstract  

 

“There was a difference in people”  

Social worker's approach to societal notions of gender, class, ethnicity and sexuality 

 

Written by: Johanna Eskman and Moa Jonsson  

 

This study aims to provide a deeper understanding of how social workers relate to societal 

notions of gender, class, ethnicity and sexuality in meetings with clients. As the basis of 

the study, qualitative interviews were conducted with four social workers. The results 

were analyzed by means of an intersectional perspective. The respondents described that 

societal power structures were present in social work and affected the clients. Male clients 

with Western origins were experienced in most situations less vulnerable, depending on 

other present power relations. Clients with non-European origin were perceived as more 

vulnerable, while LGBTQI-identified clients largely were invisible. All the social 

workers emphasized the importance of questioning their own beliefs and prejudices at 

work, in order to provide good treatment towards the clients. Social workers felt that the 

power structures of gender, class, ethnicity and sexuality may affect their treatment 

towards the clients, in one way or another. 
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Sammanfattning 

 

”Det blev skillnad på människor”  

En kvalitativ studie om socialarbetares förhållningssätt till samhälleliga föreställningar 

om kön, klass, etnicitet och sexualitet 

 

Av: Johanna Eskman och Moa Jonsson 

 

Denna studies syfte är att ge en djupare förståelse för hur socialarbetare förhåller sig till 

samhälleliga föreställningar om kön, klass, etnicitet och sexualitet i mötet med klienter. I 

studien genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med socialarbetare, verksamma inom 

socialt arbete. Studiens resultat analyserades med hjälp av ett intersektionellt perspektiv. 

Resultatet visade att socialarbetarna ansåg att samhälleliga maktstrukturer var närvarande 

i det sociala arbetet och påverkade de klienter som sökte sig dit. Manliga klienter med 

västerländskt ursprung upplevdes i de flesta situationer som mindre utsatta i socialt 

arbete, beroende på vilka andra maktordningar som samspelar. Klienter med 

utomeuropeiskt ursprung upplevdes som mer utsatta medan hbtq-personer upplevdes vara 

mer osynliga. Samtliga socialarbetare framhävde vikten av att ifrågasätta egna 

föreställningar och fördomar i arbetet, för att kunna ge ett gott bemötande gentemot 

klienterna. Socialarbetarna upplevde att maktstrukturer kring kön, klass, etnicitet och 

sexualitet kan påverka deras bemötande på ett eller annat sätt. 

 

Nyckelord: Maktstrukturer, socialarbetare, bemötande.  
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1. Inledning 
Sociala problem är något vi, som socionomstudenter på Högskolan i Gävle, har grubblat 

över, fram och tillbaka sedan termin ett. Det finns ett brett spektra över områden att 

fördjupa sig i, en rad olika skolor och dessutom en rad olika definitioner på vad sociala 

problem är (t.ex. Meeuwisse och Swärd, 2002). Under studietiden har vi som 

socionomstudenter flera gånger i klassrummet och i möten med yrkesverksamma, 

reflekterat över de kategoriseringar som görs inom det sociala arbetet. Kategoriseringar 

är förvisso många gånger till nytta för det praktiska arbetet, men leder också till att 

grupper av människor ibland medvetet eller omedvetet inte får samma möjligheter till att 

vara delaktiga i samhället. Vad händer när privilegierade grupper formar det sociala 

arbetet? Samhällets normer kring klass, kön, etnicitet och sexualitet är ständigt 

närvarande i det sociala arbetet och det handlar om att makt ständigt är närvarande (t.ex. 

Järvinen & Mik-Meyer, 2003). Makt finns närvarande oavsett om det handlar om direkt 

myndighetsutövning eller, som i den här studien, socialarbetares bemötande. 

 

1.1 Problembakgrund 
Kritiskt socialt arbete är en tradition som uppmanar att se till samhällsstrukturer, hur 

dominans av olika grupper skapas strukturellt, men upplevs personligt (Payne, 

2005/2008). Maktstrukturer i samhället bidrar till att skapa och upprätthålla ojämlika 

förhållanden samt definitionen av vad som betraktas som ”normalt”. Människor präglas 

av och tar till sig samhällets normer och värderingar, då dessa ständigt är närvarande och 

påverkar oss och vårt handlande i vardagen. Exempelvis kommer internalisering av 

normer och värderingar till uttryck via vårt språkbruk, förhållningssätt till och fördomar 

om olika grupper (Hammarén, 2008). Mattsson (2010) framhåller att socialarbetare ofta 

har en vilja att göra gott, d.v.s. skapa ett “normalt” liv för människor de möter, samtidigt 

som de också är en del av samhällets normer och värderingar. Med omedvetna 

föreställningar kan negativa strukturer som socialarbetare arbetar för att motverka, i 

värsta fall förstärkas i mötet med de klienter de vill hjälpa (Järvinen & Mik-Meyer, 2003; 

Mattsson, 2010). 

Vissa grupper har mer makt än andra och i socialarbetares möten med klienter riskerar 

socialarbetare att i mötet, mer eller mindre omedvetet, reproducera samhälleliga 

föreställningar. Mattsson (2005) menar att strukturella föreställningar om 

heterosexualitet, vithet och maskulinitet som norm i samhället får som följd att det sociala 

arbetet kring klienterna i stor utsträckning är organiserat utifrån denna bild, vilket kan 
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leda till att exempelvis missbrukande kvinnor riskerar att osynliggöras. Konsekvenserna 

av denna omedvetenhet kan bli diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

konstaterar i en rapport från 2014 att diskriminering sker inom socialt arbete. 

Diskriminering uppstår på grund av exempelvis sociala strukturer, i växelverkan mellan 

lagar och policys och tjänstemäns tillämpning av desamma samt bemötande av individer. 

Diskriminering uppstår även som följd av att individer blir tillskrivna stereotypa 

egenskaper vilket uttrycker sig genom en bristande bedömning av vilka förutsättningar 

och behov individen har (DO, 2014). Som exempel kan nämnas att många hbtq-personer 

(homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) upplever en stor osäkerhet kring att 

tala med myndigheter, som socialtjänsten, om sin situation. Osäkerheten bottnar många 

gånger i rädsla för dåligt bemötande därför att socialarbetare saknar kunskap om deras 

livsvillkor (Siverskog, 2014; Socialstyrelsen, 2004). I DO:s rapport framkommer att de 

anmälningar om diskriminering som inkommit till dem inte sällan rör flera 

diskrimineringsgrunder samtidigt, till exempel sexuell läggning i kombination med etnisk 

tillhörighet eller kön (DO, 2014). 

Att se hur maktordningar kring exempelvis klass, kön, etnicitet och sexualitet 

samspelar genom enskilda personer, sociala praktiker, institutioner, ideologier och hur 

dessa maktordningar i kombination med varandra begränsar eller öppnar för individers 

förutsättningar och utrymme är viktigt i socialt arbete (Garran & Werkmeister Rozas, 

2013). Mattsson (2010) menar att det är viktigt att socialarbetare medvetandegör de 

föreställningar och fördomar som de själva har för att kunna verka för motsatsen. Genom 

en medvetenhet kan de förändra sitt beteende och på så vis undvika att reproducera 

stereotypa föreställningar. Garran & Werkmeister Rozas (2013) lyfter fram att det är 

viktigt att ha en medvetenhet om hur makt fungerar och hur resurser fördelas, oavsett på 

vilken nivå det sociala arbetet utförs; med individer, i familjer, i samhällen eller inom 

politik, då frågan om social rättvisa och respekt för den enskildes värde ständigt är central. 

Socialarbetare blir påverkade av maktstrukturer och det är viktigt att de 

medvetandegör egna föreställningar. DO konstaterar att diskriminering faktiskt sker inom 

socialt arbete, trots att socialarbetare vill väl. Med detta arbete vill vi undersöka hur 

socialarbetare ser på sitt bemötande utifrån maktstrukturer kring klass, kön, etnicitet och 

sexualitet och hur de förhåller sig till dessa i arbetet. 
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1.2 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till en djupare förståelse för hur socialarbetare förhåller sig 

till samhälleliga föreställningar om kön, sexualitet, klass och etnicitet i mötet med 

klienter. För att besvara syftet kommer följande frågeställningar vara utgångspunkt i 

studien: 

 

 På vilket sätt upplever socialarbetare att samhälleliga maktstrukturer kommer till 

uttryck i socialt arbete? 

 Hur ser socialarbetare på vikten av och möjligheten till att synliggöra och 

ifrågasätta egna föreställningar i arbetet med klienterna? 

 Hur beskriver socialarbetare att strukturer kring kön, klass, etnicitet och sexualitet 

påverkar bemötandet gentemot klienterna? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Samhälleliga maktstrukturer kring kön, klass, etnicitet och sexualitet kommer till uttryck 

på olika nivåer i samhället. Maktstrukturer upprätthålls exempelvis genom de lagar och 

den socialpolitik som sätter ramarna för, och styr det sociala arbetets praktik (Mattsson, 

2010). Vi kommer inte att rikta fokus mot varken lagstiftningen eller socialpolitiken. 

Socialarbetare har till uppgift att möta människor och det är i mötet mellan socialarbetare 

och klient som maktstrukturer och föreställningar tenderar att komma till uttryck genom 

ett diskriminerande bemötande. Vi ser vikten av att studera socialarbetare, och har därför 

valt att undersöka hur socialarbetare själva förhåller sig till samhälleliga föreställningar 

kring kön, klass, etnicitet och sexualitet i mötet med klienter.   

 

1.4 Begreppsdefinition  

Cisperson/cisidentitet: Begreppet är en benämning på en person vars juridiska kön 

överensstämmer med det biologiska samt upplevda könet. Om en person exempelvis är 

biologisk kvinna, upplever sig själv vara kvinna och är folkbokförd som det, kan personen 

således benämnas vara en cisperson eller ha en cisidentitet (Forum för levande historia & 

RFSL Ungdom, 2011). 

Etnicitet: Etnicitet är ett begrepp som innefattar föreställningar om nationaliteter, ras, 

hudfärg och kultur det vill säga språkbruk, seder och religion (Mattsson, 2010). 
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Klass: En avgränsad grupp i samhället med liknande socioekonomiska förhållanden 

och/eller bakgrund. Faktorer som utbildning, ekonomi, hälsa och arbete kan påverka 

vilken klass man själv, och andra, anser att man tillhör (Mattsson, 2010). 

Klient: Med klienter avses i studien personer som är hjälpsökande eller föremål för någon 

insats inom det sociala arbetet. Det görs således ingen åtskillnad i benämning beroende 

på vilken instans personen är aktuell hos (jfr Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Kön: Inom vetenskapen samsas de två begreppen kön och genus. Kön betyder ibland 

biologiskt kön, vilket i en svensk diskurs ses som de två kategorierna ”kvinna” och 

”man”, medan genus ibland beskrivs som den sociala konstruktionen av kön (Gothlin, 

1999). Vi har valt att använda begreppet kön då det innefattar både biologiskt och socialt 

kön och därmed inkluderar kropp, identitet och uttryck. Exempelvis innefattas därför 

både trans- och cisidentiteter i vår definition av begreppet kön. 

Könsidentitet/könsuttryck: Könsidentitet beskrivs som det kön en person upplever sig 

tillhöra och känner sig som, det biologiska könet behöver således inte överensstämma 

med det upplevda könet. Könsuttryck syftar till hur en person genom exempelvis klädval, 

kroppsspråk, socialt beteende samt frisyrval väljer att uttrycka sitt kön (Forum för levande 

historia & RFSL Ungdom, 2011). 

Sexualitet: Enligt Diskrimineringslagen (DiskrL, SFS 2008:567, kap. 1, 5§ p. 5) finns 

det tre sexuella läggningar som grund för diskriminering, heterosexualitet, 

homosexualitet och bisexualitet. Mattsson (2010) och vi definierar sexualitet något 

vidare, eftersom vi förstår sexualitet som en social konstruktion, som utgörs av både 

identitet och begär, men också som olika uttrycksformer i förhållande till ett ideal. 

Socialarbetare: Med socialarbetare avses i studien de personer som har en 

socionomutbildning eller motsvarande yrkesutbildning, det görs således ingen skillnad i 

benämning av yrkesrollen utifrån arbetsplatsområde (jfr Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Transperson/transidentitet: Transperson är till motsats mot cisperson en person vars 

biologiska och juridiska kön inte överensstämmer den upplevda könsidentiteten. Om 

exempelvis en persons juridiska och biologiska kön är kvinna men den upplevda 

könsidentiteten är man eller något annat så kan personen definieras som en transperson 

(Forum för levande historia & RFSL Ungdom, 2011). 

Queer: Queer är ett begrepp som har många betydelser, men som sammanfattningsvis 

kan sägas ifrågasätta heteronormen. Queer kan vara en könsidentitet eller ett sätt att se på 

sexuell läggning för många. En del använder begreppet för att inkludera alla sexualiteter 

och kön, eller för att låta bli att definiera dem (Ambjörnsson, 2006). 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av sex kapitel. Under första kapitlet inledning beskrivs 

problembakgrund, syfte och frågeställningar, även avgränsningar samt en 

begreppsdefinition presenteras i kapitlet. I kapitel två presenteras den teoretiska 

referensram som ligger till grund för analys av empirin. Kapitel tre, tidigare forskning, 

beskriver hur litteratursökningen har genomförts samt presenterar tidigare forskning på 

området. Kapitel fyra, metod, redogör för hur vi gått tillväga vid genomförandet av 

studien samt diskuterar uppsatsens trovärdighet och forskningsetiska aspekter. Kapitel 

fem består av resultat och analys, där empirin presenteras tillsammans med analys för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. I det sjätte kapitlet, diskussion, presenteras en 

sammanfattning och diskussion av studiens viktigaste resultat, det förs sedan en 

metoddiskussion och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Kapitlets disposition 
I föreliggande kapitel beskrivs och förklaras uppsatsens teoretiska referensram som 

tillsammans med tidigare forskning utgör grunden för tolkning och analys av insamlad 

empiri. Kapitlet inleds med en motivering av ett intersektionellt perspektiv som teoretiskt 

analysverktyg i uppsatsen. Sedan presenteras perspektivet och några av dess viktigaste 

beståndsdelar som behandlar makt och konstruktioner av normalitet. Därefter ges en 

djupare presentation av maktens tre delar och normalitetens upprätthållande med 

tillhörande centrala begrepp. Innebörden av samtliga områden kommer att förklaras 

djupare under kapitlet, då det viktigt för läsaren att redan i början av uppsatsen får ett 

grepp om hur den valda tolkningsramen ska förstås i analysen av detta arbete. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för hur den teoretiska referensramen kopplas till analysen av 

vår empiri. 

 

2.2 Val av teorier 
Uppsatsens fokus är på hur socialarbetare förhåller sig till samhälleliga maktstrukturer 

kring klass, kön, etnicitet och sexualitet. Tidigare forskning visar att intersektionalitet är 

ett användbart teoretiskt analysverktyg för att undersöka sambandet och 

spänningsförhållandet mellan dessa variabler (t.ex. Sewpaul, 2013; de Los Reyes & 

Mulinari, 2005; Mattsson, 2010). Det finns en teoretisk och idémässig bakgrund till 

användandet av intersektionalitet i kritiskt socialt arbete, en skola som betonar vikten av 

att se de maktkonstruktioner som påverkar det sociala arbetets praktik (Mattsson, 2010). 

Länge sågs socialt arbete främst som ett arbete för att stötta samhällets utsatta, men med 

ett kritiskt perspektiv undersöker man också den disciplinerande praktik som avser att 

kontrollera avvikelser och inordna människor i samhället efter de normer och värderingar 

som där finns (Payne, 2005/2008). Med en intersektionell analys är det möjligt att se hur 

olika strukturer formar maktförhållanden kategorierna emellan och därmed synliggöra 

vad kombinationen av flera kategorier än exempelvis kön har för betydelse för subjektens 

handlingsutrymme inom det sociala arbetet (Mattsson, 2010). Då vi vill undersöka hur 

makt på en strukturell nivå påverkar socialarbetaren i det individuella mötet med klienten 

anser vi att ett intersektionellt perspektiv är mest lämpligt. 

 

2.3 Vad är intersektionalitet? 
Det engelska ordet intersection betyder ”korsning” eller ”skärningspunkt”, vilket kort 

uttryckt sammanfattar innebörden av intersektionalitet. Det innebär att man ser på hur 
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olika maktordningar samspelar, vad som händer i mötet mellan exempelvis klass, etnicitet 

och kön i olika situationer (de Los Reyes & Mulinari, 2005). Många av de teorier som 

kan användas för en intersektionell analys kan kopplas till postmodernismen, med 

grundantagandet att de kategorier som analyseras inte ses som statiska och naturbundna. 

Kön, klass, etnicitet och sexualitet ses istället som maktstrukturer som avgör vilken 

kunskap som produceras kring dem. Några exempel på postmodernistiska begrepp som 

används i det intersektionella perspektivet är makt, diskurs och hegemoni (Mattsson, 

2010). Enligt Payne (2005/2008) går det med ett postmodernistiskt perspektiv att se hur 

och vad socialt arbete och sociala problem är och inte är formuleras genom sociala 

konstruktioner av maktförhållanden inom diskursen.  Det ursprungliga teoretiska 

perspektivet är i grunden socialkonstruktionism och socialkonstruktivism, som analyserar 

hur människor konstruerar verkligheten genom sitt samspel (Mattsson, 2010). Vi ser 

alltså det vi observerar som en social konstruktion där socialarbetare och klienter, med 

alla deras egenskaper, skapas och görs genom interaktion och praktiker i vardagliga 

situationer (Payne, 2005/2008).  

 

2.4 Maktens tre delar – diskurser, resurser och kontexter 
I ett intersektionellt perspektiv är maktrelationen mellan och inom olika kategorier 

central. Det intersektionella perspektivets intresse är bland annat att rikta fokus mot 

underordnades berättelser. Diskussioner om makt kan enligt ett intersektionellt perspektiv 

inte begränsas till klass, kön eller ras (de Los Reyes & Mulinari, 2005). Franzén (2010) 

föreslår ett relationellt synsätt på makt framför strukturella och intentionella förståelser 

av makt. Det strukturella sättet att se på makt belyser de strukturer som formar bestämda 

maktförhållanden av över- och underordning mellan två parter, exempelvis strukturer 

kring klass och genus. Det intentionella synsättet å andra sidan tar inte tillräcklig hänsyn 

till detta, genom att lägga fokus på subjektets vilja och intention att göra något. Med ett 

relationellt synsätt förstås makt istället som en kombination av dessa synsätt, genom att 

se subjektets förmåga att handla inom de strukturella ramarna. Makt ses som en 

kombination av diskurser, resurser och kontexter som samverkar (Franzén, 2010). 

2.4.1 Diskurser 

Begreppet diskurs är ett slags formbundet system av mening och föreställning. Det kan 

också förstås som talordning eller sanningsregim, det vill säga vad som genom språkets 

makt över människor blir möjligt att säga, tänka, handla och uttrycka (Mattsson, 2010). 

Med andra ord, ett slags förgivettagande om hur man talar om en företeelse, vad som sägs 
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och hur det som sägs förhåller sig till varandra. Bilder, gester och ljud kan också 

upprätthålla budskapet i en diskurs. Begreppet dikotomier avser förklara det språkliga 

uppdelandet som framhäver den diskursiva maktens budskap i binära (tudelade) 

motsatspar. Exempelvis bra-dålig, natur-kultur, socialarbetare-klient, liksom man-

kvinna, svensk och invandrare, är kategorier av binära motsatspar som konstrueras och 

förstås som sanningar beroende av varandra i diskursen (Franzén, 2010). Dessa 

“sanningar” osynliggör ofta identiteter inom gråskalorna mellan dem, såsom 

transpersoner, rasifierade svenskar och bisexuella (Mattsson, 2010; Hammarén, 2008). 

Diskurser kan med tiden förändras, men den diskurs som vid en viss tidspunkt råder är 

mycket stark och påverkar och begränsar människors sätt att uppfatta världen. Diskursen 

formas också genom maktförhållanden och påverkar vilken “sanning” som blir den 

rådande, exempelvis genom vetenskap (Mattsson, 2010). Franzén (2010) menar att 

makten kan ligga dold bakom vad som sägs, och ta sig i uttryck genom vad som inte sägs. 

Genom diskursens binära meningsgivande skapas också de “möjliga” identiteter som 

ryms inom den rådande diskursen. Foucault (2008) menar att språkets betydelse är så stor 

att vi inte kan uppfatta världen utanför den diskurs som råder. Genom detta perspektiv på 

språkets betydelse blir det svårt att hävda att det finns “sanna” biologiska raser, kön och 

sexualiteter, då verkligheten i allra högsta grad är konstruerad av språket. Mattsson (2010) 

belyser också hur gråskalor, det som ligger mellan de binära uppdelningarna, blir 

tabubelagda och problematiska.  

2.4.2 Resurser 

Ur ett relationellt maktperspektiv betyder resurser att man ser hur relationen sätter gränser 

för vilka resurser som är av värde i just det maktförhållandet man tittar på. Resurser kan 

ha mer eller mindre värde beroende på olika situationer och vilka relationer som berörs 

(Franzén, 2010). Pengar är visserligen en resurs som fungerar i många olika slags 

relationer, men vänskap kan inte (alltid) köpas för pengar. Att ha tillgång till symboliska 

resurser som exempelvis förmåga att uttrycka sig, ha en hög utbildning, vara 

heterosexuell och ha en vit hudfärg kan ge fördelar i många sammanhang (Mattsson, 

2010). Hur resurser är fördelade och organiserade påverkar också deras maktrelationer. 

Exempelvis förmågan och möjligheten att lönearbeta påverkar tillgången till pengar. Men 

också arbetsförmågan är en resurs som vid strejker kan användas av underordnade för att 

göra motstånd mot arbetsgivare som organiserar arbetsförhållanden (Franzén, 2010). 
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2.4.3 Kontexter 

Kontexten är det sammanhang, med nät av maktrelationer, som omger oss i en viss 

situation. En viss maktrelation kan få en helt annan verkan om man byter kontext. 

Exempelvis kan maktrelationen förälder-barn påverkas av hur lagstiftningen kring dem 

ser ut. Maktförhållandet i kontexter påverkas också av övergripande och sidoordnade 

förhållanden, sådana som rör tredje part. Exempel på övergripande förhållanden, sådana 

som är närvarande i nästan varje kontext, är kön och etnicitet. Franzén (2010) menar att 

bundna maktrelationer, som socialarbetare-klient, tenderar att förstärkas eller försvagas 

av faktorerna kön och etnicitet. Tumregeln är att om den övre delen av maktrelationen är 

en svensk man och den undre en somalisk kvinna kommer maktrelationen att befästas, 

om man vänder på det kan maktrelationen dem emellan ifrågasättas eller undermineras. 

Exempel på tredje part, som tillfälligt kan rubba maktordningen, kan vara exempelvis 

vänskapsallianser, släktskap eller kontakter med media (ibid.). 

 

2.5 Normalitetens upprätthållande och identitetsskapande 
Genom begreppet hegemoni förstås hur underordnade grupper tolkar sin situation genom 

den överordnade gruppens tolkningsram, vilket också gör att de accepterar sin 

underordning och marginalisering som en naturlig del av deras identitet. På så sätt 

upprätthålls privilegierade gruppers överordning och tolkningsföreträde i vad som anses 

avvikande och normalt (Svensson, 2007; Mattsson, 2010). Connell (1995/2008) talar om 

hegemonisk maskulinitet, vilket avser den bild av genuspraktik som för tillfället är det 

mest accepterade upprätthållandet av patriarkatets legitimitet. I regel har det varit och är 

fortfarande vita, heterosexuella, västerländska medelklassmän, som har denna 

dominerande ställning och utgör normen i samhället (Mattsson, 2010). Men det behöver 

inte röra sig om en verklig man, med reell makt. Det kan lika gärna vara en skådespelare, 

ett ideal. Samtidigt menar Connell (1995/2008) att det är mest troligt att hegemoni 

upprätthålls genom ett samband mellan kulturella ideal och institutionell makt. 

Postkoloniala teorier som förklarar kulturellt identitetsskapande, kopplat till hegemoni 

och vithet som norm är många gånger användbara i en intersektionell analys. Genom 

historien har uppdelningar mellan raser, kulturer och nationer skapat vi och de Andra som 

genom maktförhållanden och hegemoniska beskrivningar format identiteter kopplat till 

föreställningar om ras och kultur (Loomba, 2008; Hammarén, 2008). Heteronormativitet 

är ett begrepp som beskriver hur normativitet och identitet formas kring sexualitet och 

kön. Heterosexualitet är överordnad andra sexualiteter. Genom föreställningen om 

heterosexualitet skapas samtidigt föreställningen om två åtskilda kön, man och kvinna, 



 

10 

 

samt att de två ska vara attraherade av varandra, bland annat kopplat till reproduktion. 

Denna föreställning är så stark att den ses som naturlig och att andra former av sexualiteter 

av normen riskerar att osynliggöras, misstänkliggöras och hamna i underläge (Mattsson, 

2010). 

 

2.6 Teorianvändning  
Det intersektionella perspektivet kommer i denna studie att presenteras på två olika sätt. 

Dels kommer perspektivet att användas som ett analysverktyg till empirin, och dels 

kommer vikten av att anamma perspektivet inom socialt arbete att lyftas fram. Genom ett 

intersektionellt perspektiv kan vi, med hjälp av vår förståelse kring hur maktens tre delar 

upprätthåller normalitet och identitetsskapande utifrån en hegemonisk bild, i analysen 

bidra till en förståelse för hur maktstrukturer kring olika kategoritillhörigheter samspelar 

i mötet mellan socialarbetare och klient. De centrala begreppen diskurser, resurser och 

kontexter är alla verksamma i maktrelationer. Genom att använda begreppet diskurser vid 

analys kan vi ge en bild av vilka maktordningar som är närvarande i socialarbetares arbete 

med klienterna, och presentera hur den binära uppdelningen i dikotomier tar sig i uttryck 

i form av över- och underordning. Vi kommer även kunna ge en bild av vilka resurser 

som är närvarande och hur dessa fördelas mellan socialarbetaren och klienten och 

påverkar maktrelationen. Slutligen kan vi genom att använda oss av kontexten se vilka 

faktorer som påverkar det befintliga maktförhållandet i en viss kontext, som exempelvis 

i den maktbundna relationen socialarbetare-klient (jfr Franzén, 2010). 

Normalitetens upprätthållande och identitetsskapande, med hegemoni och 

heteronormativitet som centrala begrepp, är också en del i att förstå hur makten befästs 

genom över- och underordning, där upprätthållande och internalisering av det normala 

och avvikande ständigt är närvarande. Vid analys av hur maktstrukturer upprätthålls 

kommer begreppet hegemoni att användas för att bidra till en förståelse för hur 

ojämlikheter uppstår och hur privilegierade grupper upprätthåller sina positioner som 

överordnade andra grupper i samhället. Vi kommer att undersöka hur socialarbetarna i 

arbetet förhåller sig till den hegemoniska bilden och förstår binära uppdelningar av 

kategorier såsom etnicitet, klass, kön och sexualitet som identitetsskapande 

maktförhållanden i det sociala arbetets kontext. Genom begreppet heteronormativitet och 

med postkoloniala teorier förstår vi hur kön, etniciteter och sexualiteter skapas och 

upprätthålls. Hur vithet, heterosexualitet och den binära uppdelningen av kön konstrueras 

som det normala och friska i samhället. Vi förstår hur de befintliga normerna kring 
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sexualitet och kön formas av och reproduceras på olika nivåer i samhället för att 

upprätthålla den diskursiva bilden av den accepterade sexualiteten (jfr Mattsson, 2010). 

Den teoretiska referensramen som presenterats i detta avsnitt kommer att tillsammans 

med tidigare forskning, i kapitel tre, att utgöra grunden för analys av empirin i kapitel 

fem. 
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3. Tidigare forskning  
3.1 Kapitlets disposition 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för hur vi gått tillväga vid den litteratursökning som 

genomförts av tidigare forskning. Därefter presenteras den tidigare forskning som 

bedömts vara relevant för att beskriva forskningsläget. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av de för vår studie viktigaste delarna i forskningsläget. 

 

3.2 Litteratursökning  
För att erhålla en kontextuell kunskap om hur socialarbetare förhåller sig till samhälleliga 

maktstrukturer inom socialt arbete samt hur dessa strukturer kommer till uttryck i 

socialarbetares möten med klienter, har vi sökt efter tidigare forskning på det aktuella 

området. Vi har genomfört litteratursökningar genom att använda oss av databasererna 

discovery, libris, socindex och academic search elite där vi exempelvis använt sökorden: 

“intersectionality, social service, social work, social worker, Sweden, ethnicity, race, 

gender, class, sexuality, disparities, discrimination”. För att komplettera 

litteratursökningar i forskningsdatabaser och finna litteratur, som är av vikt för att 

undersöka den dagsaktuella diskurs om socialarbetares förhållningssätt till 

maktstrukturer, så har vi även studerat kurslitteratur från socionomprogrammet samt 

annan, för ämnet, relevant litteratur som vi funnit genom högskolans bibliotekskatalog. I 

denna litteratur har vi sökt efter referenser som författarna ofta återkommer till. Dessa 

referenser har i huvudsak bestått av avhandlingar och böcker, vilka vi har funnit genom 

sökningar i exempelvis libris. Vi har gjort urval till forskningssammanställningen baserat 

på den mängd forskning som framkommit vid sökningarna. Urval har varit exempelvis 

relevans för svenska förhållanden, publiceringsår, grad av vetenskaplighet, och antal 

referenser i annan forskning. Den sammanställning som utarbetats innehåller följande 

teman: samhälleliga makstrukturer och det sociala arbetet, maktstrukturers konsekvenser 

för olika grupper i socialt arbete samt självreflektion som ett sätt att motverka ojämlikhet.  

 

3.3 Samhälleliga maktstrukturer och det sociala arbetet 
Sewpaul (2013) menar att klass, ras, och kön är socialt, kulturellt och politiskt 

konstruerade kategorier skapade för att upprätthålla sociala hierarkier och maktrelationer, 

vilket leder till att vissa grupper förblir privilegierade på bekostnad av andra. Många 

gånger används biologiska manifestationer, exempelvis hudfärg eller biologiskt kön, som 

belägg för att hävda naturliga skillnader mellan grupper. Genom att hänvisa till biologi i 

sociala beskrivningar och kulturella uttryck upprätthålls åtskillnaden och hierarkierna 
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inom och mellan olika grupper i samhället. Sewpaul (2013) trycker på språkets betydelse 

och kritiserar socialt arbete för att inte i tillräcklig mån plocka isär dessa föreställningar. 

Hon framhåller betydelsen av ett intersektionellt perspektiv i både praktiskt och 

akademiskt socialt arbete. Sewpaul (ibid.) menar att socialarbetare både har en viktig 

kompetens och ett ansvar i arbetet med att hantera olika former av diskriminering och 

dess konsekvenser. I socialt arbete är det viktigt att utmana och ifrågasätta det 

dominerande rasistiska och könstypiska tänkandet. För att kunna göra det hävdar Sewpaul 

(ibid.) att socialarbetare behöver kunna förstå den bakomliggande orsaken till att 

diskriminering uppstår och upprätthålls i samhället. Socialarbetare behöver även få en 

förståelse för vilken roll de själv har i att reproducera samhällsstrukturer i sitt arbete och 

på så vis riskera att upprätthålla ojämlikheter.  

de Los Reyes och Mulinari (2005) beskriver vikten av att lyfta fram institutionella 

sammanhang snarare än utsatta grupper, de menar att ett fokus på enskilda gruppers 

utsatthet snarare förstärker stigmatiseringen än frigör resurser. Att lyfta blicken från 

kategoriseringar, exempelvis invandrade kvinnor i arbetslivet, och mot strukturerna 

medför att man får syn på de mekanismer som gör förtrycket möjligt, snarare än att lägga 

fokus på den enskildes ansvar för sin egen underordning. Exempelvis lyfter de fram det 

så kallade hedersvåldet, som ofta beskrivs som ett etnokulturellt problem i specifika 

kulturella miljöer. Detta våld och diskursen kring den, menar författarna, konstrueras och 

möjliggörs av strukturer i ett samhälle som både är könsuppdelat och etniskt 

differentierat. 

Hammarén (2008) lyfter, i sin avhandling om förortskillars identitetsskapande och 

maktförhållanden, fram att konstruktioner av kön, etnicitet, klass och sexualitet och de 

skillnader som skapas inom dessa kategorier kan ses som en ofrånkomlig process i 

samhället. Dessa i kombination med kontext och geografisk plats har betydelse för 

människors eller gruppers identitetsskapande, då individer ofta skapar sig själva genom 

att benämna vad de inte är. Med andra ord existerar identiteten först som kategori i 

förhållande till någon annan kategori, i ett binärt system av motsatspar, exempelvis 

existerar kategorin invandrare först i förhållande till svensk, precis som kvinna existerar 

i relation till man och heterosexualitet till homosexualitet. Konstruktionen av skillnad 

utgör samtidigt en grund för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden där det finns 

en indelning av över och underordning inom kategorierna utifrån samhälleliga 

maktstrukturer och föreställningar om normalitet. De grupper i samhället som har en 

överordnad maktposition har ofta också privilegiet att definiera vad som är att betrakta 



 

14 

 

som normalt respektive avvikande. Hammarén (2008) ser att förorten och de personer 

som lever där kopplas samman till de andra i förhållande till det omgivande samhällets 

normer kring etnicitet och att detta är sammankopplat med en rad andra faktorer, 

exempelvis kön, klass och sexualitet.  

 

3.4 Maktstrukturers konsekvenser för olika grupper i socialt arbete 
Muenzenmaier et al. (2015) baserar sin studie på erfarenheter från deras 

empowermentinspirerade arbete i ett team kring allvarligt psykiskt sjuka kvinnor i USA. 

De betonar att det, både vid diagnosticering och behandling av psykisk ohälsa hos 

kvinnor, behövs ett intersektionellt perspektiv för att förstå konsekvenser av långvarig 

stigmatisering baserat på kombinationer av bland annat genus, ras, migrationsstatus, 

socioekonomisk status och barndomstrauman. De menar att det inte går att bortse från 

dessa faktorers betydelse vid utvecklandet av psykisk sjukdom och dess roll i 

tillfrisknandet. 

Lander (2003) undersöker narkotikamissbrukande kvinnor och sammanfattar att 

missbrukarvården är uppbyggd efter en maskulinitetsnorm. Hon diskuterar även hur den 

normativa femininiteten upprätthålls genom den missbrukande kvinnans existens, genom 

att placera henne som avvikande, som saknande av essentiella egenskaper som ”normala” 

kvinnor har, reproduceras samhällets föreställningar om vad en kvinna är och inte är. 

Detta påverkar behandlingsinnehåll för missbrukande kvinnor, genom stereotypt 

kvinnligt kodade sysselsättningar inom behandlingen sker en normaliserings- och 

feminiseringsprocess som ibland sägs vara till för de missbrukande kvinnornas möjlighet 

att lära sig uppskatta sig själva som kvinnor. Denna disciplineringsprocess innebär också 

ofta i mötet med myndigheter en internalisering av dessa föreställningar, där missbruket 

blir som ett filter som femininiteten granskas genom och upprätthåller bilden av (och i) 

kvinnorna som avvikande kvinnor och återskapar föreställningen om vad den essentiella 

kvinnan är (ibid.). 

Siverskog (2014) har i en studie lyft fram att transpersoner bland annat upplever att 

de, för att få korrekt bemötande och vård, måste anpassa sig till ett binärt könssystem, 

dvs. kvinna eller man, vilket är det enda juridiskt möjliga i dagens Sverige. Denna 

juridiska indelning av kön får konsekvensen att transidentiteter utom det binära 

könssystemet osynliggörs strukturellt.  De intervjuades upplevelser av myndigheter, 

såsom socialtjänst och vård, är att bemötandet i mångt och mycket osynliggör 

transpersoners existens. Många av de intervjuade bär med sig ärr från transfobiska 
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upplevelser genom livet och upplever en bristande kompetens om transfrågor i olika 

kontexter. Siverskog (2014) föreslår en transvänlig Socialtjänst som skulle innebära alla 

personers rätt till att själva definiera och bemötas med rätt pronomen av socialsekreterare 

som tänker bortom det binära könssystemet dvs. att människor antingen är kvinnor eller 

män. 

Mattsson (2005) har i en avhandling analyserat hur kön görs i missbrukarvården 

genom intervjuer och deltagande observationer. Slutsatserna är att kvinnor och män har 

olika förutsättningar inom missbrukarvården kopplat till föreställningar om etnicitet och 

sexualitet. Behandlingen är ofta könskodad utifrån en heterosexuell norm, där kvinnors 

sexualitet osynliggörs eller problematiseras medan mäns sexualitet framhävs som 

naturlig. Också socialarbetarnas kön är i centrum för det sociala arbetet. Det är inte 

ovanligt att behandlarens kön går före behandlarkompetensen med hänvisning till 

exempelvis klienternas behov av kvinnliga och manliga förebilder. Mattsson menar också 

att det är svårt att fånga vithets- eller svensknormen inom missbrukarvården, då etnicitet 

oftast uttalas i termer av vad man är eller inte är, kopplat till termer av könsförtryck. 

Genom denna omedvetenhet, vilket Mattsson tolkar det som, kring betydelsen av kön, 

sexualitet, klass och etnicitet, är det inte ovanligt att socialarbetarna förmedlar rasistiska, 

homofobiska och sexistiska strukturer, trots sin kompetens. 

  

3.5 Självreflektion som ett sätt att motverka ojämlikhet 
Garran och Werkmeister Rozas (2013) menar att självreflektion inom socialt arbete är 

viktigt för att synliggöra fördomar, men trycker också på vikten av att kombinera 

vetskapen om sin egen plats i den sociala ordningen med en analys av maktstrukturer och 

privilegier som formar identiteterna inom den. Socialarbetare har en unik kompetens och 

uppgiften att förstå vikten av att koppla samman utsatta subjekt med dess omgivande 

kontext bestående av sociala och politiska maktstrukturer. Garran och Werkmeister Rozas 

(ibid.) ställer sig frågan om socialt arbete har använt sin egen position till sin fördel, när 

de granskar det amerikanska ”Cultural competence”-arbetet. Snarare än att bara titta på 

ras, menar författarna, bör socialarbetaren samtidigt se till klientens hela livssituation, där 

faktorer som kön, sexualitet, familjeförhållanden och annat ingår. Självreflektion är en av 

grundstenarna i den professionella socialarbetarrollen och skapar möjlighet för 

socialarbetaren att få syn, kanske för första gången, på sina övertygelser, fördomar och 

skillnader. I det självreflekterande arbetet är det inte ovanligt att uppleva oklarheter, 

motsägelser och anomalier som tillåter en att bredda sin syn på hur andra kan se sig själva 
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eller vill bli sedda. Författarna föreslår att ett annat område för självreflektion kan vara 

att bygga medvetenhet om sin egen identitetsutveckling, kopplat till exempelvis ras. 

Genom att skapa en medvetenhet om sin egen etniska identitet/tillhörighet kan 

socialarbetaren också bli medveten om sin maktposition, med tillhörande privilegier, och 

var den befinner sig i ett större socio-politiskt sammanhang. Detta aktiva förhållningssätt 

till sin egen makt och privilegier möjliggör för socialarbetaren att kunna arbeta mer 

förebyggande mot strukturella förtryck.  

Mattsson (2010) menar att det fattas en professionell, kunskapsbaserad kompetens 

kring framförallt kön, sexualitet och etnicitet hos socialarbetare. När man bemöter, tolkar 

och förstår klienter utifrån stereotypa föreställningar och utan vetenskaplig grund blir det 

problematiskt. Teoretisk kunskap är inte nödvändigtvis ett måste i det praktiska sociala 

för att arbeta med frågor kring exempelvis kön och etnicitet, utan många gånger anses 

socialarbetarens egen könstillhörighet eller etnicitet som tillräcklig kunskapsgrund för att 

arbeta med dessa frågor i socialt arbete. Föreställningar och fördomar om kön, klass, 

etnicitet och sexualitet är en del av det sociala arbetet som i sin tur också är en del av att 

återskapa desamma. Att låta dessa maktrelationer i socialt arbete förbli 

ouppmärksammade är att inte ta det professionella ansvar som socialarbetare har i mötet 

med människor, vilket är att behandla alla med respekt, öppenhet och lika värde (ibid.). 

 Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) utgår från två kvalitativa studier när de i 

sin artikel diskuterar hur socialarbetare förhåller sig till maktstrukturer och använder sig 

av kategoriseringar i sitt arbete. I artikeln utformade författarna begreppen frikopplande 

och sammankopplande, som representerar de två olika förhållningssätt till samhällets 

maktstrukturer som socialarbetarna ger uttryck för i intervjuerna. Med ett frikopplande 

förhållningssätt, menar författarna att socialarbetarna uppger sig vara objektiva och ger 

uttryck för att de själva och den verksamhet de arbetar inom är separerad från det övriga 

samhället, genom att de varken påverkas av de befintliga maktstrukturerna i samhället 

eller de kategoriseringar som skapas där. Återkommande i studien tydliggjordes en 

osäkerhet hos de frikopplande socialarbetarna när det kom till att tala om klienters yttre 

kategorier så som kön och etnicitet. Istället för att direkt tala om exempelvis klientens 

etnicitet, använde socialarbetarna negationer i sina beskrivningar genom att benämna vad 

klienterna inte var i förhållande till vad som är att betrakta som “svenskt”. Användandet 

av negationer kan bidra till att klienterna med invandrarbakgrund hamnar i en icke-

kategori, som blir till först när man beskriver vad de inte är. Laanemets, Mattsson och 

Nordling (2013) menar att detta undvikande inför att tala om kön och etnicitet är ett försök 
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till att frikoppla sig själva och verksamheten från att vara en del av samhällets 

maktstrukturer. Flera av intervjupersonerna gav uttryck för att deras yrkesroll och 

erfarenhet inom yrket i sig ledde till att de förhöll sig objektiva och neutrala i arbetet. 

Detta menar författarna är ett riskabelt förhållningssätt då man genom att tro sig vara 

objektiv och neutral inte heller aktivt arbetar med att ifrågasätta de strukturer som skapar 

de ojämlikheter som finns inom kategorierna. Istället föreslår de ett sammankopplande 

förhållningssätt, där socialarbetare istället förstår sig själva, sitt språkbruk och den 

verksamhet de arbetar på som en del i samhället. De intervjuade socialarbetare som hade 

ett sammankopplande förhållningssätt gav i artikeln uttryck för att de, i likhet med alla 

andra människor, blir påverkade av den samhälleliga maktstrukturen som exempelvis ger 

män en överordnad maktposition i förhållande till kvinnor liksom svenskar till invandrare. 

De ser att möjligheten till att vara objektiv och neutral inte är en självklarhet som per 

automatik kommer med deras utbildning och yrke, utan ser att det är ett konstant arbete 

som kräver en medvetenhet om maktstrukturer och hur de själva blir påverkade av dem 

(ibid.).  

 

3.6 Sammanfattning av kunskapsområdet 
Både svensk och internationell forskning har visat att kategorier som befinner sig i 

strukturellt underläge tenderar att osynliggöras av samhället och inom det sociala arbetet 

(jfr Sewpaul, 2013; Siverskog, 2014). I samhället i stort råder en hegemonisk 

föreställning om maskulinitet, vithet och heterosexualitet i problemformuleringar, lagar 

och strukturer. Mycket tyder på att samma maktförhållanden kring kategoriseringar finns 

inom det sociala arbetet, vilket får konsekvenser i bemötande och behandling av klienter 

(jfr Lander, 2003; Mattsson, 2005). Socialarbetare är oftast medvetna om konsekvenserna 

av samhällets maktstrukturer och har ofta goda intentioner och en vilja att göra gott, men 

då socialarbetare bär med sig samhällets normer och värderingar i arbetet riskerar de att 

många gånger reproducera stereotypa föreställningar och förtryck i sitt bemötande av 

klienter. Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) synliggör skillnaden mellan att 

förhålla sig och sin verksamhet frikopplande och sammankopplande till strukturer i 

samhället. Deras slutsats är att ett sammankopplande förhållningssätt är att föredra inom 

socialt arbete, där socialarbetarna ser sig själva och sin verksamhet som en del av de 

omgivande maktstrukturerna. Garran och Werkmeister Rozas (2013) för ett liknande 

resonemang och poängterar vikten av självreflektion, för att som socialsekreterare bli 

medveten om sin egen position och sitt eget handlande för att synliggöra hur olika faktorer 
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samspelar kring maktförhållandet socialarbetare/klient. Socialarbetare behöver bli 

medvetna om sin egen position i strukturen. Inte bara i förhållandet socialarbetare/klient, 

utan också förstå betydelsen av andra egenskaper och faktorer, för att inte riskera att 

upprätthålla det förtryck som de vill motverka. Att också vara medveten om klientens 

klass, kön, etnicitet och vad dessa har för betydelse för klienters syn på sig själva i det 

sociala arbetet kan påverka resultatet av behandling och upplevelsen av bemötande 

(Muenzenmaier et al., 2015; Siverskog, 2014).  

 

3.7 Förhållningssätt till tidigare forskning 
Ett flertal av de forskare som vi har sammanfattat lyfter fram vikten av att ha ett 

intersektionellt perspektiv i socialt arbete. Att enbart titta på enskilda grupper riskerar att 

förstärka utanförskapet, man bör därför snarare synliggöra de strukturer som skapar olika 

förutsättningar för individerna inom dem (de Los Reyes & Mulinari, 2005). Mattsson 

(2005) hävdar att det endast finns ett fåtal studier genomförda i Sverige som studerar hur 

kön, klass, etnicitet och sexualitet samverkar inom det sociala arbetet. Vi ser därför vikten 

av att studera hur socialarbetare förhåller sig till strukturer som handlar om kön, klass, 

etnicitet och sexualitet för att få en förståelse för hur de tänker kring maktstrukturers roll 

i det sociala arbetet, vilken betydelse de tillskriver klienters kategoritillhörigheter och hur 

de ser på vikten av att ifrågasätta egna föreställningar i sitt arbete. I kapitel fem, “resultat 

och analys” förs en diskussion av empirin i förhållande till den tidigare forskningen för 

att möjliggöra en kontextuell förståelse av det empiriska materialet. 
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4. Metod 
4.1 Kapitlets disposition 
I föreliggande kapitel redogörs för egen förförståelse samt de olika delar som utgör 

genomförandet i studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av vår förförståelse i det 

studerade ämnet. Sedan görs en motivering av vald forskningsdesign i studien. Därefter 

presenteras det tillvägagångssätt som använts vid utformning av intervjuguide, urval av 

intervjupersoner, datainsamling samt analys. Under kapitlet lyfter vi sedan frågor om 

uppsatsens trovärdighet och avslutningsvis presenteras de forskningsetiska krav som vi 

följt under hela genomförandet av studien. 

 

4.2 Förförståelse och reflexivitet 
Vi anser att det är nödvändigt att redovisa vår förförståelse i ämnet då den kan riskera att 

påverka oss i genomförandet av denna studie. Med reflexiv objektivitet finns en ambition 

att förhålla sig objektiv i relation till subjektiviteten och kräver ett reflekterande över, 

samt en insikt om egna fördomar så att forskaren kan redogöra för dessa vid behov under 

forskningsprocessen (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har valt att reflektera över vår 

förförståelse och redogöra för våra ståndpunkter, då vi tänker att en medvetenhet om den 

egna förförståelsen är grundläggande för att möjliggöra en reflexiv objektivitet. 

En av oss har en bakgrund i sexualpolitiska hbtq-rörelser och vi båda har ett intresse 

av genusvetenskap, vilket format tankesättet som avspeglar sig i denna studie. Vi känner 

oss båda bekväma i att bli, och blir också ofta, att definierade som vita ciskvinnor, det vill 

säga att vi har ljus hudfärg och våra registrerade kön är desamma som våra biologiska, 

sociala och mentala kön. Vi följer normen kring vad som på ytan syns, det påverkar vår 

förståelse för vad det exempelvis innebär att bli rasifierad och att vara transperson. Dock 

har vi upplevt hur andra egenskaper, såsom klasstillhörighet, ålder, sexualitet, etnicitet 

och liknande har betydelse för vår egen och andras syn på oss i klassrummet, på 

arbetsplatsen och i samhället i stort. Våra erfarenheter kan tänkas påverka hur vi tolkar 

resultatet, en risk finns för att det färgas av förutfattade meningar om utsatta eller 

privilegierade grupper. Samtidigt kan våra erfarenheter ge oss en djupare förståelse för 

vad vi undersöker och hur makt kring dessa fungerar (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

har genom hela arbetsprocessen, exempelvis i utformandet av intervjufrågor, under 

intervjuernas gång samt under analysarbetet, aktivt reflekterat över våra egna positioner 

för att försöka förhålla oss så neutrala som möjligt och låtit intervjupersonernas 

berättelser och den teoretiska ramen styra arbetet. 
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4.3 Forskningsdesign 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsdesign i vår studie. Larsson (2005) 

menar att kvalitativ forskning används i studier där forskaren exempelvis vill ha 

information om individens egna attityder till eller tankar kring ett visst fenomen. Avsikten 

med kvalitativa studier är ofta att öka förståelsen för människors subjektiva upplevelser, 

genom att låta dem själva komma till tals. Vi har valt en kvalitativ forskningsdesign 

eftersom studiens syfte är att bidra till en förståelse för hur socialarbetare förhåller sig till 

samhälleliga föreställningar och vi därför är intresserade av att få djupgående och 

informationsrika utsagor från intervjupersonerna som deltar i studien (jfr Patton, 2015). 

Vi utgår ifrån en abduktiv forskningsstrategi i studien, vilket lämnar utrymme för att 

kombinera både induktiva och deduktiva strategier. En induktiv strategi tillämpas genom 

att intervjupersonerna själva får beskriva sina egna upplevelser och erfarenheter av 

bemötande, samtidigt som en deduktiv strategi har tillämpats genom att vi i studien utgår 

från de teoretiska perspektiv vi valt vid utformning av intervjufrågor samt vid tolkning av 

det insamlade datamaterialet (jfr Larsson, 2005). 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Intervjuguide  

Vi har i studien valt att utforma en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med valda 

teman som skapats utifrån syfte och frågeställningar samt tidigare forskning. 

Intervjuguiden utformades dels utifrån syfte och problemformulering, dels med 

utgångspunkt från sammanställning av tidigare forskning. Tidigare forskning visar att 

socialt arbete är en del i och präglas av samhälleliga maktstrukturer kring kön, klass, 

etnicitet och sexualitet (Mattsson, 2010). Forskningen visar att socialarbetares bemötande 

gentemot klienten påverkas av vilket förhållningssätt socialarbetare har till 

maktstrukturer (jfr Laanemets, Mattsson & Nordling, 2013) och även av huruvida 

socialarbetaren är medveten om och ifrågasätter egna föreställningar eller inte (Mattsson, 

2010). Vi har valt att utgå från tre teman i vår intervjuguide: maktstrukturer i socialt 

arbete, självreflektion och bemötande. Under varje tema har vi formulerat ett antal frågor 

som kopplats till de frågeställningar som vi vill få besvarade i studien (jfr Larsson, 2005). 

4.4.2 Urval av intervjupersoner 

För att komma i kontakt med de intervjupersoner som är relevanta för studien har vi valt 

att göra ett så kallat snöbollsurval. Patton (2015) menar att fördelarna med ett 

snöbollsurval är att man har möjlighet att nå de personer som har mycket att tillföra inom 



 

21 

 

det fenomen man studerar, som man kanske annars inte skulle nått. Urvalsförfarandet 

gick till så att vi tillfrågade de kontakter vi själva hade om de i sin tur kunde föreslå eller 

tillfråga personer i deras sociala nätverk som uppfyllde våra urvalskriterier (jfr Patton, 

2015). Urvalskriterierna var: 

 

 Personen ska ha socionomutbildning eller motsvarande,  

 Personen ska ha erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten.  

 Personen ska vara intresserad av att tala om det ämne som vi valt att studera. 

 

Av våra kontakter fick vi namn på personer som var intresserade av att delta i studien, 

vilka i sin tur gav förslag på andra kontakter, därefter kontaktades dessa personer och vi 

skickade ut inbjudan till intervju (se bilaga 1) via mail. De personer som hade tid och 

möjlighet att delta hörde av sig och vi bokade tillsammans in tid för intervju.  

4.4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod i att vi genomförde fyra halvstrukturerade intervjuer med 

socialarbetare som arbetade på olika verksamheter i socialt arbete. Intervjuerna 

genomfördes på en plats som intervjupersonen själv valt. Innan intervjuerna genomfördes 

utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) och vid utformandet av intervjuguiden 

formulerade vi öppna frågor för att under intervjun inte begränsa intervjupersonernas i 

deras beskrivningar utan lämna utrymme för intervjupersonerna att ge rika beskrivningar 

(jfr Larsson, 2005). Utöver de frågor som intervjuguiden innehöll ställde vi även 

följdfrågor till intervjupersonen om det antingen framkom något under intervjuerna som 

vi ville ha en djupare beskrivning om eller om vi ville stämma av med intervjupersonen 

att vi förstått beskrivningen av ett visst fenomen korrekt (jfr Larsson, 2005). Som stöd för 

oss själva och intervjupersonerna hade vi också med oss en figur (se bilaga 3) med de 

olika kategorier som vi ville prata om. Denna figur fick ligga på bordet, synlig för alla, 

för att på så sätt inte förbise någon kategori, men även för att skapa möjligheten för att 

tillsammans med intervjupersonen tydliggöra vad både vi och intervjudeltagaren förstod 

som exempelvis könsidentitet/könsuttryck eller klass. Vi var båda närvarande vid 

samtliga intervjuer. En av oss två var ansvarig för intervjun, medan den andre lyssnade 

och kom in med kompletterande frågor vid behov. Upplägget tillkom för att skapa en 

struktur för både oss själva och intervjupersonerna vid intervjun. Intervjuerna spelades in 
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med diktafon för att vi ville uppnå tillförlitliga datainsamlingar och öppna upp för 

möjligheten att använda ordagranna återgivningar genom citat i resultatredovisningen. 

Vi inledde intervjuerna med att kort berätta om syftet med studien och upplyste om 

forskningsetiska riktlinjer under uppsatsarbetet. Därefter tillfrågades intervjupersonen 

om tillåtelse att använda diktafon för att spela in intervjun och även om intervjupersonen 

hade några frågor innan intervjun började (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Under 

intervjusituationen villa vi öppna upp möjligheten för intervjupersonerna att ge 

detaljerade och rika beskrivningar. Under intervjuerna var vi därför noga med att aktivt 

lyssna på intervjupersonerna, ge både verbal och icke verbal feedback samt använda mer 

specifika följdfrågor (jfr Larsson, 2005). Intervjuerna pågick mellan 45 till 60 minuter 

och därefter lämnade vi utrymme för intervjupersonen att ställa eventuella frågor. 

Eftersom vi under transkriberingen ville ha en nära förbindelse med själva 

intervjusituationen, valde vi sedan att transkribera de inspelade intervjuerna inom kort 

efter det att intervjuerna genomförts (jfr Olsson & Sörensen, 2011). 

4.4.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Vid dataanalysen började vi med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna vid 

upprepade tillfällen. Därefter bearbetades utskrifterna med hjälp av 

meningskoncentrering för att på ett mer kortfattat sätt och utan att innebörden i utsagorna 

förlorades, presentera det mest väsentliga innehållet ur vissa långa utsagor (jfr Olsson & 

Sörensen, 2011). Därefter färgkodade vi olika relevanta delar i utskrifterna för att på ett 

lättare sätt finna teman som besvarade syfte och frågeställningar. De teman som 

utkristalliserades under kodningsarbetet var socialarbetares tal om föreställningars roll i 

socialt arbete, inställning till självreflektion kring egna föreställningar samt uttalande som 

tog sig i uttryck i ett sammankopplande och/eller frikopplande bemötande. Genom 

färgkodningen av utskrifternas olika teman öppnades möjligheten till att urskilja mönster 

i intervjupersonernas berättelser och föra samman de delar som berörde liknande teman. 

Därefter analyserades empirin med hjälp av den tidigare forskningen och den teoretiska 

referensramen som presenterats. Under analysarbetet jämfördes empirin med tidigare 

forskning samt teori för att söka liknelser och motsägelser mellan dessa, och för att söka 

teoretiska förklaringar till intervjupersonernas utsagor. Vid analysarbetet kontrollerades 

även återkommande att analysen återkopplades till studiens syfte och frågeställningar. 
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4.5 Uppsatsens trovärdighet 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 

I fråga om validitet är det vid kvalitativa studier främst en hög intern validitet som 

undersökaren har för avsikt att uppnå och validiteten handlar om att i studien se till att 

undersöka det som man har för avsikt att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har 

i studien försökt uppnå validitet genom att vi vid upprepade tillfällen reviderat frågorna i 

intervjuguiden, för att se till att vi formulerade öppna frågor utifrån teman som kan 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Avsikten med öppna frågor som 

återkopplas till relevanta teman har varit att bjuda in intervjupersonen till att ge 

informationsrika beskrivningar som berör just det vi avser att få information om under 

varje tema (jfr Larsson, 2005). Vi upplevde att intervjupersonerna genomgående visade 

intresse för att på ett omfattande och tydligt sätt beskriva erfarenheter och upplevelser av 

det hur de förhåller sig till samhälleliga föreställningar i arbetet samt i möten med klienter. 

Trovärdighet och objektivitet i undersökarens tolkningar av resultatet har att göra med 

hantverksskickligheten hos undersökaren och Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

validiteten påverkas av huruvida resultatet som undersökaren kommit fram till ifrågasätts, 

kontrolleras samt tolkas genom teori. Vi tänker oss att detta kan vara viktigt att beakta då 

vi båda innan vi påbörjade studien hade en viss förförståelse av hur socialarbetare 

förhåller sig till samhälleliga föreställningar och därmed riskerar att göra subjektiva 

tolkningar. Kvale och Brinkmann (ibid.) lyfter fram att undersökaren vid kontroll bland 

annat kan hämta in respons från intervjupersonerna för att pröva de resultat man kommit 

fram till. Vi har valt att försöka kontrollera våra egna tolkningar, genom att vid upprepade 

tillfällen under intervjuerna tolka intervjupersonernas svar på olika frågor för att sedan 

återspegla dessa till intervjupersonen för att få tillbaka respons på om vi gjort en korrekt 

tolkning av vad de berättat. För att ytterligare kontrollera själva resultaten som vi kommit 

fram, och på så sätt öka validiteten, skulle vi kunnat låta intervjupersonen läsa göra en 

bedömning av huruvida vi tolkat dem rätt efter det att kategorisering samt tolkning och 

analys med stöd i teori genomförts.  

Reliabilitet i kvalitativa studier hänförs bland annat till att genomförandet av studien 

ska vara så tydligt beskriven att den kan återupprepas av en annan forskare och ge ett 

liknande resultat som den förra (Kvale & Brinkmann, 2009) För att uppnå reliabilitet har 

vi genomgående i beskrivning av metoden varit så utförliga som möjligt under 

presentationen av tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Reliabilitet kan även 

uppnås under insamlingen av empirin genom att testa om det finns en konsistens i 
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intervjupersonens svar (Larsson, 2005). För att öka reliabiliteten under intervjuerna 

ställde vi därför frågor som liknade varandra kring ett tema som för att sedan undersöka 

huruvida intervjupersonens svar var snarlika. För att uppnå en intersubjektiv reliabilitet 

vid utskrifterna av intervjuerna gick vi tillväga så att vi båda skrev ut samma textstycke i 

mitten av varje inspelad intervju. Sedan jämfördes utskrifterna och det vi såg var att 

utskrifterna skilde sig ytterst lite åt (jfr Larsson, 2005).  

4.5.2 Generaliserbarhet 

Vi har i uppsatsen valt att utgå från en kvalitativ ansats med en förhållandevis liten grupp 

socialarbetare där syftet är att få täta och informationsrika beskrivningar inom det valda 

ämnet. En nackdel med att göra icke slumpmässiga urval, såsom snöbollsurval, är att det 

finns svårigheter när det kommer till generaliserbarheten, då dessa urval sällan är 

representativa för hela målpopulationen (Olsson & Sörensen, 2011). Via analytisk 

generalisering har det däremot varit möjligt att uttala sig om huruvida de resultat som 

framkommer i studien möjligtvis kan tillämpas på situationer som har vissa likheter, men 

inte är identiskt med det fenomen som studerats (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). I studien 

har vi bemödat oss om att presentera informations och detaljrika beskrivningar som 

möjligt genom direkta återgivningar i presenterade citat. Vid analysen stöds den 

insamlade empirin av argument med förankring i teorin. I vilken mån resultatet från 

studien sedan går att generaliseras till andra liknande situationer lämnas åt läsaren att 

bedöma. 

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 
I vår studie har vi valt att utgå från vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer. 

Nedan följer en redogörelse för hur vi gått tillväga för att tillgodose dessa. De krav man 

som forskare har att ta hänsyn till är informations- och samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Hänsyn till informationskravet har tagits 

genom att vi vid inbjudan till intervju informerat våra intervjupersoner om syftet vi har 

med studien. Informationen lämnades skriftligt genom det informationsbrev som alla 

eventuella deltagare fick innan intervju. Syftet med att sända ut denna information var att 

intervjupersonerna skulle vara införstådda med studiens syfte, redan när de tar ställning 

till huruvida de vill delta i studien eller inte. I fråga om samtyckeskravet har vi skriftligen 

genom informationsbrevet samt muntligen vid intervjutillfällena upplyst våra 

intervjupersoner att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i vår studie då ett 

eventuellt deltagande är helt frivilligt från den tidpunkt då intervjupersonen tackat ja till 
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deltagande fram tills dess att studien är avslutad och publicerad. Konfidentialitetskravet 

handlar om vikten av intervjupersonernas anonymitet i studien och vi tar i vår studie att 

ta hänsyn till detta krav genom att avidentifiera våra intervjupersoner för att inte röja 

deras identitet i studien. Utifrån den empiri vi samlat in har vi även tagit ställning till 

huruvida vi bör ändra på vissa ord eller uttryck i intervjupersonernas utsagor som anses 

kunna identifiera dem, detta för att läsaren inte ska kunna förstå av citaten vilken person 

det är som uttalar sig, detta har vi gjort genom att ta bort delar ur citat där 

intervjupersonens arbetsplats eller geografiska plats namngivits. Det datamaterial som 

finns och rör intervjupersonerna har förvarats på ett säkert sätt under arbetet med studien. 

Datamaterialet har lagrats i en mapp på våra egna datorer som har lösenordsskydd, och 

på så sätt endast varit åtkomliga för oss själva. Allt datamaterial kommer att förstöras så 

snart studien är avslutad, så att ingen information ska kunna bli tillgänglig för obehöriga. 

Vi beaktar nyttjandekravet genom att vi enbart använder det insamlade datamaterialet till 

vår studie.  
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5. Resultat och Analys 
5.1 Inledning av kapitlet 
Under detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Vi har delat 

upp resultatet i tre teman, vilka utgörs av maktstrukturer i det sociala arbetet, bemötande 

i det sociala arbetets kontext samt synliggörandet av socialarbetares föreställningar. Vi 

har också delat upp dessa teman i underrubriker som vi har sett nödvändiga för att 

strukturera resultatet. Innehållet presenteras närmare under varje tema. I föreliggande 

kapitel presenteras resultat och analys tillsammans för att läsaren ska kunna skapa sig en 

överskådlig bild av dessa delar. Resultatet analyseras utifrån studiens teoretiska 

referensram, och diskuteras även i relation till tidigare forskning. Intersektionalitet är det 

övergripande analysverktyget, och är en kombination av teorier som berör makt och 

konstruktioner gällande exempelvis klass, kön, etnicitet och sexualitet.  

Under intervjuns inledning gick vi tillsammans med intervjupersonen igenom de 

kategorier som presenteras (se mindmap i bilaga 3). Vi bad intervjupersonerna att endast 

se kategorierna som förslag och förtydligade att kategorin ”annat” fanns med för att fånga 

andra egenskaper. Nästan alla tog upp funktionsnedsättning som “annan kategori”, varför 

denna även har fått utrymme i texten. 

  

5.2 Presentation av våra intervjupersoner 
De fyra intervjupersonerna har fått figurerade namn under detta kapitel; Ulla, Krister, Eva 

och Mattias. Intervjupersonerna som deltog i studien har olika lång arbetslivserfarenhet 

inom det sociala arbetet, två är kvinnor med mer än femton års erfarenhet och de andra 

två är män, med sju års erfarenhet. De arbetar inom behandling i, eller i närheten av, 

svenska mellanstora till stora städer. Alla har tidigare varit verksamma inom 

socialtjänsten, med exempelvis försörjningsstöd och arbete med barn och familjer. 

  

5.3 Maktstrukturer i det sociala arbetet 
Under intervjuerna pratade intervjupersonerna om hur de upplever att maktstrukturer 

kommer till uttryck i det sociala arbetet, intervjupersonerna började tala om fördomar och 

föreställningar som var närvarande inom det sociala arbetet. Utifrån intervjupersonernas 

utsagor kunde vi se hur maktstrukturernas närvaro i det sociala arbetet ledde till att vissa 

grupper av klienter upplevdes som privilegierade, vissa som utsatta och andra som 

osynliga. 
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5.3.1 De privilegierade 

Det är problematiskt att bara se till ”avvikarna”, då det riskerar att förstärka de strukturer 

som upprätthåller den hegemoniska bilden som skapar utanförskapet (de Los Reyes & 

Mulinari, 2005). För att få en bild av vilka klienter som utgör normen, eller har det lättare 

för sig i det sociala arbetet ställde vi frågor om detta. Intervjupersonerna hade till en 

början svårt att formulera en specifik kategori som skulle ha det lättare, någon pratade i 

termer om att “bli lyssnad på” och någon tog upp att män ofta får tolkningsföreträde i 

samhället i stort, så även i socialt arbete. De problematiserade dock gruppen mäns 

privilegier i olika situationer. Mattias förde en längre diskussion om vad han upplever 

som den strukturellt sett mest privilegierade gruppen i socialt arbete: 

 

Alltså, män har det ju alltid lite lättare... för de blir så omhuldade alltså (...) det är 

strongt att du som man kommer hit och vågar prata om de här frågorna, som en 

kvinna inte skulle få. Så män tror jag generellt har det lättare (...) Sen tror jag ju 

också att, ja men alltså jag tycker nog att svenskar, eller folk med europeiskt, 

nordiskt utseende har det lättare än folk med ett utseende som påminner om 

utländsk bakgrund, just för att det finns ändå en del fördomar kring vad som driver 

dem och hur främmande de är liksom (...) alltså jag tror vissa nationaliteter… just 

folk från länder som inte tillhör västvärlden, där är det lite svårare (...) 

Västerländska män! (skratt) så enkelt var det, det satt långt inne men det är ju ett 

ganska självklart svar, men jag ville ändå tänka efter (...) Men jag tror liksom att 

som... som vit man utan funktionsnedsättningar så får man det... kan man få det rätt 

mycket lättare än någon annan grupp. 

 

Eva för också en diskussion kring vilket utrymme manliga klienter ges, i förhållande till 

kvinnor, i det sociala arbetet:  

 

Jag blev också varse om hur vi lätt kunde ta till oss av, ja oftast då, mannens version 

för han var mer lugn, tydlig och klar när han berättade vad som hade hänt, medan 

kvinnan kunde vara lite mer osammanhängande, lite osäker på när hände vad, lite 

mer forcerad i sitt sätt (...) och så handlade det kanske i botten om, alltså det handla 

i grund och botten om att kvinnan hade varit utsatt för våld, fysisk, psykisk 

misshandel (...) och det går ju igen tänker jag i även där man träffar människor där 

det kanske inte har förekommit våld men att den här, fortfarande så finns ju den 

aspekten på kön tänker jag då, man/kvinna… där kan det väl handla om att det än 

idag fortfarande kan vara mannen som har mer utrymme än kvinnan. 

 

Eva ger uttryck för att mannens utrymme i det sociala arbetet är större, trots att det 

förekommit våld gentemot kvinnan och trots denna medvetenhet om våld är det ändå svårt 

att ta hänsyn till att kvinnan blivit utsatt, man väljer ändå att lyssna på mannen. Franzén 

(2010) lyfter fram att män har en överordnad position gentemot kvinnor i samhället. Det 

kan innebära att manliga klienters position förstärks i mötet mellan klient och kvinnlig 
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socialarbetare i jämförelse med om de båda har samma kön. Det bottnar i diskurser och 

föreställningar om kön, men också om det sociala arbetets patriarkala drag (jfr Payne, 

2005/2008). Samtidigt som Mattias talar om resursen vit, västerländsk man som 

överordnad, och Eva uttrycker mannen kan ges ett större utrymme, lyfter Eva fram att det 

inte alltid är så att det är manliga klienter som har det lättast i socialt arbete, utan män kan 

också bli förbisedda: 

 

Det är en svår fråga för att å ena sidan så kan man lyssna mer på mannen (...) men 

då pratar vi också om situationer där det förekommit våld eller fysisk/psykisk 

misshandel. Men nästa steg blir ju att man många gånger möter… har vi kontakt 

med mamman och det är mamman som har funnits i barnens liv och att man på nått 

vis fortsätter att upprätthålla det för att mamman är mer tillgänglig där kring 

barnet (...) och där kan jag tänka mig att de blir lite förfördelade istället, alltså det 

blir negativt för mannen, att de blir förbisedda och att de upplever att det ringer 

inte lika ofta till mig eller... Och då kanske det kan vara, rent spekulativt tänker jag 

så kan det ju vara att de flesta utav oss socionomer är kvinnor och ser... ja vad 

kvinnan gör för barnet. 

 

Eva talar om föräldraskap och lyfter fram att kvinnan eller modern är den man tar kontakt 

med före mannen, och får på så vis mer plats och blir oftare lyssnad på av socialarbetare. 

Av resonemanget kan man utläsa att mannens strukturella överordning inte gäller i alla 

situationer. Mattias och Eva har delvis olika bilder av mäns föräldraskap i socialt arbete. 

Mattias uttrycker, i en fortsättning av det tidigare resonemanget, att män har mindre 

förväntningar på sig och att kvinnor därför är mer utsatta: 

 

Ja, jag tror möjligtvis att det just är i frågan kring föräldraskap, där vi ofta kom på 

oss själva, jag och mina kollegor, att vi förväntar oss mycket mindre av fäderna än 

av mammor. Det var så självklart, alltså det fanns... man var så luttrad, det fanns 

så många frånvarande pappor så att man blev så jävla glad om det bara fanns 

någon kvarts närvarande snubbe för en gångs skull (skratt). (...) Att kvinnor som 

missbrukar anses, inte bara försumma sig själva utan också sina moderliga och 

familjeliga och kvinnliga plikter på nått vis, på ett sätt som inte män alla gånger 

gör utan (...) Att man har mer tålamod med män som har sociala problem. 

 

Franzén (2010) talar om betydelsen av diskurser och kontexter och menar att makten och 

privilegierna kan tänkas förändras av olika egenskaper i förhållande till situationen, trots 

en strukturell maktordning. Diskursen kring föräldraskap styr bilden av vem i (det 

heterosexuella) föräldraparet som har mest kunskap om barnen och hur man talar om dem 

(Lander, 2003; Mattsson, 2005). Strukturellt och historiskt sett utgör vithet normen, 

liksom maskulinitet, heterosexualitet, medelklass och medelålder. Genom dessa normer 

formas ideal som ger privilegier åt personerna inom dem att formulera vad som är normalt 
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(Mattsson, 2005). Många gånger uttalas inte normen, den blir snarare tydlig när 

avvikandet från den dyker upp i olika sammanhang. I dessa fall talar vi om de Andra som 

bärare av problem i förhållande till oss själva. Exempelvis beskrivs invandrare som “inte 

svenska”, definierat som avvikande från kultur (Hammarén, 2008). I diskursen kring 

missbruk framställs missbrukande kvinnor som annorlunda än missbrukande män och ett 

större fokus på att rehabilitera egenskaperna moderskap och femininitet läggs vid 

missbrukarvård för kvinnor (Lander, 2003; Mattsson, 2005). Bilden av att den mest 

privilegierade klientgruppen inom det sociala arbetet uppger Mattias var vita, 

västerländska män utan funktionsnedsättningar, vilket också tidigare forskning visat (jfr 

Mattsson, 2010). Man skulle kunna koppla resonemanget till att Mattias ger uttryck för 

att samhällets hegemoniska maskulinitet, som inbegriper föreställningar om andra 

kategoritillhörigheter (jfr Hammarén, 2008) även råder inom det sociala arbetet. Den 

hegemoniska maskuliniteten kan beskrivas som bilden av den ideala maskuliniteten som 

alla förhåller sig till. Denna position är strukturellt sett överordnad femininitet men också 

överordnad andra maskuliniteter såsom exempelvis män med utländskt utseende och män 

med funktionsnedsättningar (jfr Connell, 1995/2008). I många situationer kanske den 

manliga klienten är mer privilegierad men det finns också situationer i socialt arbete, 

däribland gällande frågor om föräldraskap, där femininitet för tillfället upplevs utgöra en 

större resurs. 

 

5.3.2 De utsatta 

När vi frågar intervjupersonerna om det finns någon grupp som inte får samma 

möjligheter som andra i socialt arbete tar de upp kategoritillhörigheter inom etnicitet, 

sexualitet och klass. De talade om klass som en kombination av ekonomiska och 

kulturella resurser, såsom förmåga att försörja sig och som förmåga att uttrycka sig. Ulla 

svarade på frågan om det fanns någon grupp som var mer utsatt än andra, utifrån 

kategorierna på mindmappen: 

 

Ja, jag tänker på det här med klass. Men det handlar mer om min tidigare 

arbetsplats på socialtjänsten. Det tycker jag blev ganska tydligt. Alltså det är som 

det blev skillnad på människor (...) det är så här med att... Vissa människor… ja, 

det här låter hemskt så att säga, men det är min upplevelse. Vissa människor fick 

inte samma hjälp som de andra. 

 

Mattias lyfte fram att det för honom är annorlunda att möta klienter med andra 

klasstillhörigheter än den han själv upplever att han tillhör: 
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Man kan gå och prata med chefen och ”där har man ju en riktig överklass” och det 

är nästan sådär att man ja, eller för den delen arbetarklass som, med en annan 

bakgrund och andra referensramar och… på ett sätt som inte är så lyckat. Men just 

att från samma klass så tänker man att ”det här är bara en människa”, medan 

andra kan man ju tänka att ”det här var ju en arbetarklass” alltså, men utan att 

döma det (…) och min uppfattning är ju att de flesta socionomer är medelklass, så... 

de från medelklassen har nog det lättare så. 

 

Ulla lyfter fram att klienters möjligheter att bli lyssnade på påverkas av vilken 

klasstillhörighet de som söker sig till socialtjänsten har. Mattias ger uttryck för att han 

noterar klienters klasstillhörigheter om de tillhör över eller underklass, på ett sätt som han 

inte gör när han möter klienter från medelklassen. Mattias vill inte döma klienter från 

arbetarklass, samtidigt som han uttrycker att eftersom de flesta socionomer är från 

medelklass får också klienter från medelklassen det lättare än klienter med andra 

klasstillhörigheter. 

Mattsson (2010) beskriver att klass är en historiskt förankrad konstruktion där 

underklassen konstrueras och framställs som smutsig, sexuellt och fysiskt hotfull. 

Medelklassen framställs som det bärande samhällsidealet som har i syfte att fostra de 

Andra, missanpassade medborgarna. Maktbalansen mellan socialarbetare och klient kan 

i mötet påverkas av yttre kategoritillhörigheter som klass. När en klient från arbetarklass 

möter en socialarbetare från medelklass förstärks socialarbetarens maktposition gentemot 

klienten, medan en maktobalans istället kan uppstå om klienten befinner sig på samma, 

eller högre, nivå klassmässigt. Den fostrande funktionen, som är en maktaspekt i det 

sociala arbetet, kan rubbas genom en överordnad position hos en välutbildad klient (ibid.).  

När vi lyfter upp kategoriernas betydelse för bemötande ger Krister exempel på 

förberedelserna inför möten med manliga klienter från andra kulturer: 

 

Alltså när man möter människor från andra kulturer... jag tror man diskuterar mer 

då i förberedelserna, och det kan ju också bottna i att, om man nu inte känner 

klienterna, då bottnar ju det naturligtvis i någon form av fördom… om att män 

kanske har en speciell människosyn... en speciell kvinnosyn (...) och tror vi då att 

en man kanske inte lyssnar på en kvinna då väljer vi en man. Så att jag tror att, det 

är min erfarenhet att man diskuterar mer vilket kön man ska välja på den som ska 

möta de här personerna i just de här fallen. 

 

Krister ger i citatet uttryck för att det hos socialarbetare finns fördomar om att män från 

andra kulturer har en speciell människosyn och kvinnosyn, och att dessa män därför 

kräver en annan diskussion och förberedelse inför mötet. Krister nämner inte specifikt 

vilka kulturer de är han menar eller vilken etnisk härkomst dessa män har, utan uttrycker 
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att det handlar om andra kulturer. Krister passerar som svensk man och är som 

socialarbetare medveten om de diskurser som påverkar dessa situationer i socialt arbete. 

Hans ovilja att prata om etnicitet tar sig i uttryck i form av kultur. Han uttrycker också att 

föreställningen om klientens egenskaper, i kombination med etnicitet och kön, blir till 

redan i förberedelserna för mötet. 

Etnicitet och kultur är två starkt sammanflätade begrepp i mångfaldsdiskursen. Ofta 

pratar man om etnicitet i termer av kulturskillnader för att beskriva och befästa skillnader 

mellan de binära motsatsparen “svenskar” och “invandrare” (Mattsson, 2010). I den 

svenska jämställdhetsdiskursen problematiseras mäns överordning jämtemot kvinnor. 

Det finns en strävan i den svenska kulturen att uppnå jämställdhet, vilket inte visat sig 

helt enkelt. Maskulinitet beskrivs i jämställdhetsdiskursen som något problematiskt, 

vilket ifrågasätter och rubbar maktordningen mellan dikotomierna man och kvinna 

(Hammarén, 2008). När etnicitet kommer in i diskussionen om maskulinitet tillskrivs 

svenskar och invandrare olika egenskaper. Ofta framställs invandrarmän som patriarkala 

och mindre jämställda än svenska män, medan invandrarkvinnor är offer för 

hedersproblematik och svenska kvinnor som mer jämställda. Denna åtskillnad mellan vi 

och de Andra upprätthåller bilden av svenska män som jämställda och befäster 

föreställningar om invandrare som bärare av problematisk kvinnosyn. Det i sig lyfter bort 

problemet ojämställdhet från svenska män i den strukturella ordningen och lägger över 

det på den Andra mannen (de Los Reyes & Mulinari, 2005; Hammarén, 2008). Krister 

reflekterar över hur föreställningen om den Andre mannen skapar fördomar inför mötet 

med klienten, men kopplar inte riktigt samman sig själv med strukturen genom sitt 

språkbruk. Liknande resonemang för också de andra, där man kopplar samman 

kategoritillhörigheter med utsatthet och ser socialarbetares ansvar för att frigöra resurser 

för dessa grupper, samtidigt som man talar om grupperna som de Andra eller i negationer 

från vad vi tolkar som normen (jfr Laanemets, Mattsson & Nordling, 2013). 

Mattias för en diskussion om att klienters utsatthet, på grund av en viss sexualitet eller 

etnicitet, har att göra med socialarbetarnas fördomar och föreställningar kring dessa 

kategoripar: 

 

Jag möter ofta kollegor som har, när de möter folk med flyktingbakgrund eller 

invandrarbakgrund så associerar de direkt till vissa fördomar de har (...) kommer 

man hit med svart hy så är det många kollegor som tror att deras problem beror på 

svart hy (...) Likadant har jag delvis mött de föreställningarna kring sexualitet 

också, om folk som inte är heterosexuella kommer hit så ser man oftast på det som 
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att, som deras problem beror åtminstone delvis på att de har en annorlunda 

sexualitet, vilket nödvändigtvis inte behöver vara så. 

 

Mattias uppfattning är att socialarbetare ofta hänför klientens från normen avvikande 

hudfärg och sexualitet som en orsak till klientens problem. Vi tolkar det, med hänvisning 

till formuleringen av de privilegierade positionerna som presenterades tidigare, som att 

det finns en diskurs som formulerar kunskapen om “avvikare” från dessa positioner som 

problemfyllda och med förutfattade uppfattningar om behov av vård eller rehabilitering 

(jfr Foucault, 2008; Lander, 2003). Heteronormen formar diskursen om sexualitet och 

formar uppfattningen om att det ses som naturligt att attraheras av och leva med det 

motsatta könet. Genom att heterosexualitet utgör den diskursiva normen får också denna 

sexualitet en överordnad maktposition gentemot andra sexuella läggningar, som därmed 

förknippas med problem som kan behandlas inom det sociala arbetet (jfr Mattsson, 2005; 

2010). Representationen ”svensk” baseras på föreställningen om en överordnad position 

gentemot representationen ”flykting”, sammankopplat med medborgarskapet som ett 

inkluderande ”vi”. Dessa representationer skapar identiteter och föreställningar om Andra 

identiteter, tätt sammanflätat med föreställningar om vit hy som överordnad svart hy, 

heterosexuell som överordnad homosexuell (jfr Hammarén, 2008). Representationerna 

blir symboliska meningsbärare som upprätthålls strukturellt genom medierapportering 

och som vi ser även genom det sociala arbetet. Genom dessa representationer av 

identiteter tillskrivs också egenskaper där de underordnade i högre grad tillskrivs problem 

än de överordnade. Hammarén (2008) menar att i dikotomin invandrare-svensk skapas en 

uppdelning där invandrarskapet är förknippat med föreställningar om att de etniska Andra 

drivs av andra känslor och behov än vad “svenskar gör”. Svenskhet och heterosexualitet 

framställs som det friska och oproblematiska i förhållande till “flyktingbakgrund” och 

“annorlunda sexualitet” (jfr Mattsson, 2010).  

 
5.3.3 De osynliga 

Hudfärg, synliga funktionsnedsättningar och andra märkbara egenskaper uttrycktes av 

Mattias som lättare att ha i åtanke än osynliga egenskaper i mötet med klienter.  

 

Sexualitet syns ju oftast inte alls och psykisk funktionsnedsättning samma sak, syns 

oftast inte alls. Etnicitet... syns väl ofta men inte alltid (...) det är ju mycket lättare 

att hålla det i skallen när det är så uppenbart synligt, när man ser att framför mig 

sitter en mörkhyad människa eller någon i rullstol (...) I de fall där det är osynligt 

tror jag lätt att man glömmer bort att just den här personen har ju den här 

funktionsnedsättningen som gör det lite svårare som jag borde ta i beaktande. 
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Mattsson (2010) talar om synliga och osynliga kategorier. Synliga kategorier förknippas 

ofta med av ögat synliga olikheter mellan olika grupper, exempelvis kön, etnicitet och 

ålder. Dessa går enligt Sewpaul (2013) inte att bortse från lika lätt i mötet med andra 

människor och har också betydelse för egenskaper som kulturellt förknippas med dessa 

kategorier. Stigmatiserade grupper har högre förekomst av psykisk ohälsa och 

utanförskapet förstärks av kombinationen av olika förtryckande maktstrukturer. 

Ogynnsamma uppväxtförhållanden ökar risken för utvecklandet av olika psykiatriska 

symtom samt andra sociala problem, dessa faktorer kan sägas förstärka varandra 

(Muenzenmaier et al., 2015). Genom ett synliggörande av dessa strukturer och vad de 

innebär för individerna inom dem kan socialarbetare arbeta för ett minskat utanförskap. 

Risken med att inte ta hänsyn till vad funktionsnedsättning, klass, kön, etnicitet, sexualitet 

och andra faktorer har för inverkan på klienten kan vara att det sociala arbetet i sig 

upprätthåller osynliggörande och stigmatiserande strukturer (ibid.). 

När vi samtalar med Krister om osynliga kategorier lyfter han upp sexualitet som en 

osynlig kategori i det sociala arbetet: 

 

Andra sexuella läggningar, alltså de som... med andra (...) det är ganska outtalade 

saker hos människor över huvudtaget, det är så, man ser det ju inte på en människa 

vilken sexuell läggning de har. De som kanske har en... ej norm så att säga, som 

inte är heterosexuella, de kanske är rädda för att ens berätta, att prata om att det 

är en viktig del av deras liv, för att en heterosexuell kommer ju inte till t.ex. 

socialkontoret och talar om att, att jag är heterosexuell och det är en stor del av 

mitt liv, det gör man inte. (...) De riskerar att vara en utsatt grupp. Och det är därför 

frågan egentligen är viktig, men vi har ju den inte… den finns inte i våra 

utredningsformulär, alltså den… det är inte vedertaget om jag säger så. 

 

Krister talar om de Andra, han förtydligar att dessa personer inte är heterosexuella. 

Siverskog (2014) och Socialstyrelsen (2004) lyfter fram att hbtq-personer ofta är osynliga 

i socialtjänsten. Många hbtq-klienter undviker att prata om sin sexuella läggning eller 

transidentitet på grund av en rädsla för diskriminering och socialarbetares attityder. 

Heteronormativa diskurser får som konsekvens att hbtq-personer osynliggörs inom 

socialt arbete, om man inte frågar. Mattsson (2010) menar att heterosexualitet inte är en 

sexuell läggning som ifrågasätts av omgivningen. Att som heterosexuell prata om sin 

partner eller familj leder inte till att personen i fråga ställs inför att förklara varför den är 

attraherad av det motsatta könet, vilket ofta är fallet för de som inte når upp till den 

heterosexuella normen. Hos klienter som tillhör minoritetsgrupper kan detta 
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ifrågasättande av den egna personen skapa en slags känsla för utanförskap som i längden 

kan leda till psykisk ohälsa och andra sociala problem, då de ständigt blir påminda om att 

de är ”de Andra” (jfr Muenzenmaier et al., 2015; Hammarén, 2008). 

Heteronormativiteten kan sägas tvinga in de personer som avviker från denna norm att 

endera tiga om sin sexuella läggning och eller vara överdrivet tydliga för att 

överhuvudtaget bli sedda (Mattsson, 2010). 

Eva, som har en lång erfarenhet av socialarbetaryrket, lyfter upp transpersoner som en 

osynlig grupp inom socialt arbete: 

 

Det här är ju en ny erfarenhet och vi… och den ungdomen vill bli kallad för det den 

här personen upplever sig vara... som egentligen inte är det den är född till och det 

gör vi och vi respekterar det och, men jag tänker att det var nytt för mig, faktiskt, 

att möta en transperson, och jag tänker att det kan ju omöjligt vara första gången 

på x antal år som jag har mött det här… men det är första gången jag blir varse 

det (...) Men jag har inte tidigare hamnat i det läget att jag har behövt prata så 

mycket om, alltså här är det mer tydligt, en ungdom som är tydlig med att jag vill 

bli kallad för det här, på det här sättet. 

 

När Eva möter en klient som uttryckligen vill bli kallad för ett pronomen som inte 

överensstämmer med det kön som Eva först uppfattar klienten som, får Eva upp ögonen 

för transpersoners existens i socialt arbete. Det problematiska maktförhållandet som går 

att läsa in i Evas uttalande är hon uttrycker att de respekterar transpersonens vilja att 

tillhöra ”det andra könet”. I maktförhållandet socialarbetare-klient inbegrips i denna 

kontext även dikotomierna cis-person och transperson, där den överordnade gruppen har 

makten att inkludera eller exkludera den underordnade gruppen (jfr Siverskog, 2014). I 

och med att kollegorna har en överordnad maktposition gentemot klienten, både genom 

yrkesrollen och genom deras normtillhörighet som cispersoner, hamnar klienten här i 

dubbelt underläge (jfr Franzén, 2010, Hydén; 2002). Diskursens makt över människor tar 

sig i uttryck genom att begränsa vårt språk och därmed hur vi uppfattar världen. 

Människor antas förstå världen genom bland annat uppdelningen av dikotomier, 

exempelvis dikotomin kvinna-man, som är det enda juridiska möjliga i dag (Siverskog, 

2014). I heteronormen ingår den cisnormativa föreställningen om att det finns två 

naturbundna kön, “man” och “kvinna” (jfr Mattsson, 2005; Siverskog, 2014). 

Transpersoners existens visar att identiteter och uttryck kan finnas varsomhelst på 

gråskalan mellan man och kvinna och rubbar den könsindelning som lagen konstruerat 

som “sann” (Mattsson, 2010). 
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Ulla berättar om en händelse som hon nyligen varit med om. Hon tog emot en klient 

med, vad vi förmodar vara, en transidentitet, något som kom i fokus för deras möte: 

 

Ja, jag har precis varit i en sådan situation där jag fick tänka mig för hur ska jag 

agera helt enkelt, och det handlade om en till könet flicka som inte vill vara det, 

utan vill vara pojke. Och det här, ja alltså det är, ja det är speciellt (…) jag läste 

på lite runt det här faktiskt, för att jag kände att jag behövde det, och sen alltså det 

var ju inget konstigt (skratt), men alltså man vill ju att det ska bli rätt även där från 

början, och min största rädsla låg då i att jag skulle kalla den här personen för 

”hon”, och i och med att jag var så rädd att jag skulle göra det så tog jag upp det 

tillsammans med den här personen och sa att det här är min största rädsla när vi 

sitter och samtalar, för jag vet ju att du vill vara någonting annat. 

 

Ulla visar en vilja till förståelse för vad transidentiteten kan innebära för klienten och är 

noga med att trycka på att det inte blev konstigt, men det är också något som är nytt och 

måste avhandlas innan hon kan möta pojken på riktigt. Att kommunicera sin vilja att 

använda rätt pronomen för att inte kränka den unga transperson som Ulla möter visar på 

hur diskursen kring kön fungerar. Uttrycket “om en till könet flicka som inte vill vara det, 

utan vara pojke” visar hur starkt förknippat könsidentitet i språket är kopplat till 

biologiska uttryck. I sin vilja att förklara för oss vad det här är för klient benämner hon 

pojken som flicka, som inte vill vara det. Siverskog (2014) menar att socialarbetare aktivt 

måste tänka bortom det binära genustänkandet. Den ständiga medvetenheten om risken 

att bli bemött med okunskap leder till en stress som påverkar hbtq-personers psykiska 

hälsa. Hon trycker på att det viktigaste för en socialarbetare att tänka på när den möter en 

hbtq-person är rätten till självdefinition. Det är också viktigt att socialarbetare utbildas i 

hbtq-frågor, med ett fokus på “t” (som i transpersoner), för att ifrågasätta det strukturella 

heteronormativa könstänkandet som skapar utsatthet för kanske främst transpersoner som 

befinner sig mellan dikotomierna man och kvinna. Liksom etniciteten kommer i fokus 

vid beskrivningar av rasifierade män, framställs Ullas klient främst som transperson 

istället för att prata om klienten som en pojke. Det avvikande från normen är det som 

främst kommuniceras i beskrivningen av individen (jfr Hammarén, 2008; Mattsson, 

2010). Hans rätt till självdefinition är något som kan tyckas självklart, men behöver först 

ta sig över “tranströskeln” och få berättat för sig att Ulla är rädd för att säga fel. 

I detta kapitel har intervjupersonerna lyft fram att strukturella maktförhållanden kring 

kön, klass, etnicitet, sexuell läggning och funktionalitet kommer till uttryck inom det 

sociala arbetet och att positionen inom dessa egenskaper tillsammans med det sociala 

arbetets kontext skapar olika förutsättningar för klienter beroende på positionerna inom 
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dessa kategorier. Diskursen formulerar över- och underordningar, samt mer eller mindre 

synliga “gråskalor”, som är av olika betydelse för klienter i det sociala arbetet. 

 

5.4 Synliggörandet av socialarbetares egna föreställningar  
Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt med självreflektion för att kunna synliggöra 

egna föreställningar och fördomar, och få en förståelse för vad deras eget handlande och 

bemötande bottnar i. Eva lyfter fram att socionomer till viss del är tvungna att ifrågasätta 

sina egna föreställningar genom yrkesrollen: 

 

Sen är det ju så att många av oss socionomer har ju både genom utbildning och 

erfarenhet fått en helt annan insikt och förståelse (...) Vi ställs ju inför de här 

frågorna hela tiden och i arbetet så krävs det att vi hela tiden reflekterar över vad 

vi upplever, vad folk har sagt och hur jag tänker och hur blir det? 

 

Socialarbetare framställs av Eva som tränade i att reflektera i jämförelse med andra. 

Erfarenhet lyfts av Ulla fram som ett viktigt verktyg för att både kunna reflektera samt 

lättare känna igen sig i situationen man står inför i arbetet.  

 

I de här sammanhangen är jag glad att jag är äldre, att jag har den erfarenhet jag 

har, jobbmässigt och även privat, för det har jag nytta av. Jag kan reflektera tack 

vare att jag har det. Och nu menar jag inte att man bara jobbar på helt oreflekterat 

bara för att man är ung, men alltså det är bra att ha erfarenhet. Och tänka efter 

och känna igen sig i, för det gör man ju. 

 

Det finns delade uppfattningar om vilket utrymme som finns för självreflektion inom 

olika delar av det sociala arbetet. Ulla beskriver skillnaden mellan socialtjänsten och 

hennes nuvarande arbetsplats: 

 

Det gavs mycket möjligheter där också, men det finns ett, det är sånt tryck hela 

tiden på en, så otroligt många människor som behöver hjälp, så att ja... man hinner 

inte med att reflektera på samma sätt. Och alltså, trycket är stort här också men 

här är det inbyggt i systemet. 

 

Ulla menar att inom socialtjänsten fanns det ingen tid, medan Mattias saknar tiden på 

socialtjänsten då han upplevde att den stora koncentrationen av socionomer där 

uppmuntrade honom till självreflektion:  

 

Så att jag tycker att bland kollegor på socialtjänsten, ja men man kunde peppa 

varandra till att ifrågasätta och självreflektera kring fördomar, då fanns en sån 

diskurs om man säger så. Men numera märker jag efter ett drygt år i psykiatrin så 

tänker jag lite för sällan på mina egna fördomar kring de här kategorierna, och det 

är för att… folk här kommer från en annan bakgrund, jag är den enda som är 
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utbildad i socialt arbete, som jag tycker, utbildningen handlar mycket om att just 

ifrågasätta sin egen makt och sina föreställningar och sin förförståelse.  

 

Mattias funderar över vikten av att reflektera kring betydelsen av sin egen och klientens 

position inom de olika kategorierna: 

.  

Det har ju en viss betydelse men samtidigt tänker jag att jag vill vara försiktig med 

att inte ge det för stor betydelse. (...) Jag skulle gärna vilja att det får en viss 

betydelse i mitt bemötande… en sorts lyhördhet, men inte så att det hela tiden är, 

ja nu pratar jag med dig för att du är bög och därför behandlar jag dig som en bög, 

alltså (...) det ger ju jätteintressanta ledtrådar i vem den här personen anser sig 

vara, alltså i all behandling så är det ju jättenyttiga ledtrådar. (...) De kategorier 

som jag tillhör som är okomplicerade blir jag lätt blind för, som till exempel klass, 

jag är ju medelklass och det har aldrig varit några problem klassmässigt i mitt liv 

så det, den kategorin blir jag väldigt lätt blind för, det blir uppenbart för mig under 

det här samtalet. Medan etnicitet, jag är själv invandrare och jag kommer i och för 

sig från ett europeiskt land men ja, där tror jag att jag har en mer automatisk 

medvetenhet, hur jag nu har det liksom… 

 

Positionen inom de “okomplicerade” kategorierna är något som Mattias inte har 

reflekterat över, medan han anser att hans position som invandrare fått honom att mer 

automatiskt reflektera över etnicitet. Evas resonemang liknar delvis Mattias, men hon 

anser samtidigt att det finns en risk med för mycket reflektion: 

 

Det måste ändå finnas en ram för reflekterandet så man kommer vidare (...) ja man 

kan sitta och reflektera i all oändlighet och fortfarande stå kvar på ruta ett liksom. 

Och ibland kan det ju bli så att mitt eget reflekterande, det blir ju min grej. Alltså, 

vad vill klienten då? Man måste ju lyssna på vad klienten vill, de kanske inte är så 

sugen på att reflektera över vissa saker, de kanske behöver hjälp med någonting 

annat och då kanske inte jag… alltså det… ja, det måste ju finnas en balans i det 

där. 

 

På Evas arbetsplats, där de arbetar nära en mindre grupp ungdomar, har de nyligen fått 

klienter med transidentiteter och utländsk bakgrund. Detta var en ny situation, då de 

endast hade haft vita, svenskfödda cispersoner där tidigare. Eva menade att kollegorna 

fastnade i dessa egenskapers betydelse genom sin reflektion. Vi tolkade Eva som att detta 

oavsiktligt skapade en utsatthet för klienterna. Med hjälp av tidigare forskning går 

situationen att tolka annorlunda: genom att istället se till de strukturer som formulerar 

egenskaperna som problematiska för klienterna kunde kollegorna undvikit att fastna i 

reflektionen (jfr Garran & Werkmeister Rozas, 2015). Genom att använda en normkritisk 

modell för reflekterandet, som synliggör de aktuella maktrelationerna, kunde de ha 

analyserat och medvetandegjort sina egna positioner inom skalorna cisperson-transperson 
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och svensk-invandrare. På så sätt hade de kunnat synliggöra sina av normen formulerade 

fördomar om transpersoner och invandrare som utsatta och problematiska egenskaper. 

Genom en kunskap om dessa strukturella faktorers betydelse för sitt eget och klientens 

identitetsskapande hade de på sätt kunnat arbeta mer efter klientens faktiska behov (jfr 

Mattsson, 2014). 

Krister och Mattias lyfter i kapitel 5.3.3. fram sexuell läggning som en källa till 

utsatthet genom osynliggörandet av en strukturellt utsatt grupp och vikten av att reflektera 

över det. Krister inser under intervjuns gång att det är något han förbisett och menar att 

det är något som det saknas kunskap om och som man borde reflektera över mer i socialt 

arbete. Mattias ger ett exempel på hur han kan tendera att mot sin vilja upprätthålla 

strukturella föreställningar om kön och sexualitet i sitt arbete om han inte reflekterar över 

vad han bär med sig: 

 

Om jag till exempel träffar en kvinna som har ett sexuellt beteende som är väldigt 

promiskuöst, så tror att jag lätt skulle kunna döma det utifrån en annan mall än en 

man med samma promiskuösa beteende, alltså jag tror att jag om jag inte 

reflekterar så skulle jag tänka att det där är ju inte bra för henne att ha så många 

sexpartners och i en omfattning som jag kanske inte skulle tänka om en man med 

motsvarande beteende, och i sånt fall så tror jag det är viktigt att reflektera kring 

det, och om jag inte gör det, vilket jag inte alltid gör, så kanske jag ger ett sämre 

bemötande, att jag kanske blir dömande. 

 

Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) menar att det är viktigt att inse att 

socialarbetare inte är objektiva och neutrala i förhållande till maktordningar. Det går inte 

att nöja sig med att definiera sig som en reflekterande praktiker, utan det är ett ständigt 

arbete att utmana de föreställningar som det sociala arbetet genomsyras av. Risken med 

att säga att man har reflekterat färdigt är att fastna i den känsla av godhet som 

reflekterandet medför och luta sig tillbaka. Detta innebär att inte ta ansvar för de 

privilegier man har och vilken påverkan dessa har på utsatta grupper (Laanemets, 

Mattsson & Nordling, 2013.). Genom en uppövad skicklighet i att, med utgång i teoretisk 

kunskap, reflektera kring sina handlingar (on-action) kan praktiker förhoppningsvis till 

slut reflektera i sina handlingar (in-action). Makten att definiera och formulera vad som 

är kunskap måste dock förstås genom de komplexa strukturer som skapar de diskursiva 

“sanningar” som är möjliga att reflektera kring (Mattsson, 2010). Det sociala arbetet har 

till uppgift att fördela samhällets resurser för att jämna ut olika socioekonomiska 

maktförhållanden, men med en omedvetenhet om de mekanismer som på ett ideologiskt 

plan skapar över- och underordning mellan dessa grupper riskerar man att hävda att 
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ojämlikheten är rättvis (Payne, 2005/2008). Eva för under intervjun fram att hon med en 

ökad kunskap om våld i nära relationer fått henne att “tänka om”, liksom Mattias också 

kan tolkas uttrycka hur maktstrukturer och föreställningar kring kvinnors underordning 

påverkar deras reflekterande. 

Å ena sidan visar resultatet att det är viktigt att reflektera för att inte reproducera 

samhälleliga strukturer, å andra sidan påtalas att det finns en risk för att fastna i 

reflektionen och istället skapa problem som inte finns, som i fallet med Eva och hennes 

kollegor. Med hjälp av våra analysverktyg kan vi dra slutsatsen att det är viktigt att 

reflektera över kategoritillhörigheter såsom klass, kön, etnicitet och sexualitet. Dock 

behövs en medvetenhet om hur man reflekterar finnas för att inte reflektionen ska leda 

till ett osynliggörande eller upprätthållande av de maktstrukturer som påverkar utsatta 

klientgrupper. Vissa gånger kan det vara bättre att reflektera över socialarbetarens egna 

egenskaper snarare än klientens (jfr Garran & Werkmeister Rozas, 2015; Mattsson, 

2014). 

 

5.5 Bemötande i det sociala arbetets kontext 
Intervjupersonerna har påtalat att maktstrukturer i samhället kommer till uttryck i det 

sociala arbetet genom fördomar och föreställningar, vilka får konsekvenser för olika 

grupper av människor som söker hjälp inom det sociala arbetet. De har även talat om 

vikten av reflektion inom det sociala arbetet och att det måste finnas en ram för 

reflekterandet. Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur maktstrukturer kan 

påverka bemötandet gentemot klienterna. Vi kommer att lyfta upp hur socialarbetarens 

kategoritillhörigheter, samt hur det sociala arbetets struktur påverkar möjligheten för 

socialarbetaren att ge ett gott bemötande.  

5.5.1 Socialarbetarens kategoritillhörigheter 

I socialarbetares arbetsroll upplever intervjupersonerna att föreställningar kring kön, klass 

och ålder har betydelse och påverkar deras möjligheter att arbeta. Mattias berättar att hans 

könstillhörighet varit en tillgång när han sökt arbete som socionom. Att han varit 

eftertraktad och förväntats ha något extra att tillföra genom denna egenskap. Han har 

också någon gång använt sin egenskap som invandrare för att få arbete, trots att han är 

medveten om att det bygger på en föreställning om invandrarskap som icke vithet. Han 

problematiserar dock sin privilegierade position: 

 

Ja, man kan ju också bli någon slags… alibi, att liksom, ja nu har vi anställt en man 

och han ska få träffa våra manliga klienter och vara en manlig förebild, och 
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förmedla goda manliga ideal… och jag vet inte om jag är så bra manlig förebild, 

jag kanske har precis samma kvalitéer som våra kvinnliga medarbetare (...) folk 

tycker att, de vill anställa någon som kan snacka med grabbar på grabbars vis, men 

jag kan inte snacka med grabbar på grabbars vis. (…) Det finns föreställningar om 

att man tillför något speciellt inom socialt arbete som inget annat än en man kan 

ge liksom. 

 

Mattsson (2005) har uppmärksammat att det inom det sociala arbetet inte sällan är så att 

socialarbetarens kön går före kompetens, med hänvisning till klienters påstådda behov av 

manliga eller kvinnliga förebilder. Mattias ger uttryck för att det inom socialt arbete finns 

förväntningar på honom man att han ska kunna förmedla goda manliga ideal och vara en 

förebild för de manliga klienterna, något som Mattias upplever att han inte kan nå upp 

till. Ser man på kön som en social konstruktion poängteras att normer om femininiteter 

och maskuliniteter ständigt konstrueras och förmedlas på många olika nivåer i samhället. 

Inom det sociala arbetet påtalas vikten av att ha män i arbetsgruppen som kan utgöra 

förebilder för de manliga klienterna, genom detta konstruerar man en viss sorts 

maskulinitet som representerar bilden av hur den bra och goda mannen ska vara enligt 

normen (jfr Mattsson, 2010). 

Kategorin socialarbetare står i en överordnad position gentemot kategorin klient, men 

ordningen kan ifrågasättas och den professionella rollen kan bli svårare att hålla kvar vid 

när andra maktordningar kommer in i bilden (Mattsson, 2010). Eva berättar om hur lite 

hennes utbildning hade förberett henne på att mötas av överordnade positioner, som klass: 

 

 

Jag hade ingen som helst förberedelse på att möta människor från överklass (...) 

Och att möta föräldrar som såg ner på mig och mötas av den liksom… klapparna 

på huvudet (...) Alltså att… det var svårt att förhålla sig till. Och inte bli otrevlig… 

 

Socialarbetarrollen är en konstruktion, med tillhörande förväntningar som konstruerats 

av historiska och nutida diskurser av vad socialt arbete är, vilka som utför det och vilka 

som är föremålen för det (Payne, 2005/2008). De grupper som framställs som föremålen, 

eller klienter, förknippas ofta med fattig, lågutbildad underklass och socialarbetaren som 

den disciplinerande och överordnade medelklassen. När ordningen rubbas i det 

individuella mötet, av yttre faktorer som kön och klass, omförhandlas maktrelationerna. 

De strukturer som annars placerar individen i en marginaliserad eller underordnad 

position måste då kompenseras av andra resurser (jfr Hammarén, 2008). En klient från 

överklassen bär större klassresurser, än socialarbetaren från medelklassen, med sig in i 
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mötet, vilket då gör klass till en tydlig position för socialarbetaren som plötsligt hamnar 

i ett oförväntat underläge (Mattsson, 2010). Eva kopplar ihop känslan hon upplevde i 

mötet med överklassen med kön och ålder: 

 

Framförallt har jag mött det hos män, att de kan ha på något vis förmedlat att de 

ser ner på mig för att jag är kvinna. Och det är också tufft att förhålla sig till, tycker 

jag. kan man extra behöva prata med en kollega och reflektera kring hur ska jag 

bemöta det här, hur ska jag agera? Och även när jag var yngre tänker jag, när jag 

var ung och skulle ut och få respekt för mitt arbete, det… men det är naturligt i och 

för sig… men det är ändå… det krävdes… 

 

Några strategier för individer att hantera underordnade positioner är att antingen göra 

motstånd med hjälp av andra resurser eller att genom självdisciplinering anpassa sig till 

omgivningens förväntningar (Hammarén, 2008). Socialarbetare har många gånger makt 

genom yrkesrollens professionella status och möjligheter, vilket kan behöva 

överkommuniceras i mötet med andra överordningar (Mattsson, 2010). Socialarbetarna 

uttrycker att ju större distans mellan positionerna inom kategoriparen, desto mer påtaglig 

blir skillnaden. Särskilt för den som befinner sig i underordning, eller som “de Andra” 

utanför majoritetens “vi”, blir möjligheten till självautonomi svårare då man tillskrivs 

egenskaper utifrån den avvikande rollen (jfr Hammarén, 2008). Mattias reflekterar över 

sina egna kategoritillhörigheters positioner inom maktordningen och vilka konsekvenser 

dessa kan få i mötet med klienterna: 

 

När jag har klienter som är från medelklass precis som jag, då tänker inte jag på 

deras klasstillhörighet för de pratar som jag, de tänker som jag, som har samma 

referensramar. Men när jag har folk från andra klasser, då blir genast klass en 

synlig kategori så att säga (...) jag tror att när jag möter folk, ju mer lika folk är 

mig i de här kategorierna, desto blindare blir jag till deras position (...) Träffar jag 

till exempel en transperson så kommer jag säkert och bli lite stirrig och stel och 

problematisera det nå alldeles väldiga och sånt där… mer än om jag träffar en 

heterosexuell cisperson så kommer jag liksom inte tänka på det sättet. 

 

Det går att utmana stereotypa föreställningar inom det sociala arbetet genom att 

medvetandegöra de kategoritillhörigheter som i diskursen ges utrymme och vilka som 

osynliggörs (Mattsson, 2014). Även socialarbetare har en klasstillhörighet, etnicitet, 

sexualitet och ett kön. Detta formar deras privilegierade eller underordnade positioner i 

strukturen och påverkar deras utövande av det sociala arbetet. Genom att man inom det 

sociala arbetet uttrycker behovet av att anställa fler män, uttrycker man en vilja till 

jämställdhet mellan kön. Men det problematiska i att lägga fokus på enbart kön vid 

anställningsprocesser är att faktorer som medelklass, etnicitet och andra kategorier då 
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riskerar att osynliggöras och upprätthålla maktobalanser som är av betydelse i arbetet med 

jämlikhet (ibid.). Mattias är man, och män uttrycks det vara en brist på inom det sociala 

arbetet vilket visserligen ger honom en del fördelar samtidigt som han problematiserar de 

förväntningar som finns på honom, på grund av hans könstillhörighet. Eva är kvinna och 

pekas troligen inte ut som annorlunda mot sina kollegor, däremot är samhällets 

maktstrukturer närvarande vilket medför en strukturell underordning som hon har fått 

göra motstånd mot för att i sitt arbete bli tagen på allvar (jfr Franzén, 2010). Men att lägga 

alltför stort fokus på enbart maktaxeln socialarbetares kön är inte tillräckligt för att 

beskriva deras förutsättningar att utöva yrket (jfr de Los Reyes & Mulinari, 2005; 

Mattsson, 2010). 

 5.5.2 Organisationens förutsättningar för det goda mötet 

Vi har hittills presenterat hur våra intervjupersoner upplever att föreställningar kommer 

till uttryck i dem själva, hos klienter och hur de reflekterar över samhällets strukturer. I 

det här underkapitlet kommer vi att presentera vilka möjligheter de ser att arbeta med 

dessa frågor inom det sociala arbetets struktur. Strukturer, i form av byggnader, regler, 

lagar och dokument kan upprätthålla diskurser och skapa hinder för att inkludera utsatta 

grupper (de Los Reyes & Mulinari, 2005). Den organisation som styr det sociala arbetets 

praktik formar också förutsättningarna för personerna inom den. Föreställningar om kön, 

etnicitet, sexualitet och andra faktorer vävs in i organisationsstrukturerna och skapar eller 

utmanar stereotyper, exkludering och underordning (Mattsson, 2010). De kontexter och 

diskurser som omger det sociala arbetet skapar alltså en uppfattning om vilka resurser 

som blir av betydelse (jfr Franzén, 2010). Genom att organisera arbetet efter omedvetna 

föreställningar kan man riskera att marginalisera grupper som inte passar in i den tänkta 

målgruppen för det sociala arbetet (Mattsson, 2010). 

Några av intervjupersonerna hade upplevelser av att det fanns en kunskapsbrist gällande 

psykiska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten. Det framställdes som en fråga om 

organisationsstruktur som påverkade möjligheten att bli förstådd. Att kunna 

kommunicera sina behov, ”för att bli förstådd” var, vad vi förstod, något som var en 

central del av vad socialarbetarna uppfattade som ett bra bemötande. Under intervjuernas 

gång var det flera som “upptäckte” att deras verksamheter var uppbyggda efter 

hegemoniska föreställningar som de själva insåg riskerade att exkludera grupper. Man 

insåg att informationsmaterial som riktades till familjer ofta var på svenska och benämnde 

föräldrarna som “mamma och pappa” (vilket exkluderar samkönade föräldrar). Några 

exempel som socialarbetarna kom på under intervjuns gång, för att skapa mer 
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inkluderande verksamheter, var att skapa inkluderande miljöer, formulär och blanketter 

samt skapa riktlinjer. Flera gånger kom vi in på frågan om hur detta ska gå till: 

 

Mattias: jag tycker absolut att man ska försöka sträva efter arbetsgrupper där det 

finns mångfald, alltså yttersta maximala mångfald i de här sakerna, alltså 

funktionsnedsättningar rubbet, liksom sexualitet, transpersoner… Men kanske inte 

till varje pris, och jag vet att det låter lite som dubbelmoral nu men… Jo men jag 

tror det är viktigt att folk… jamen just det här symboliska när folk träder in på ett 

socialkontor eller en mottagning, ska känna att det här inte är en vit, hetero, 

medelklassbastion så att säga. Där man inte är hemma, utan där de 

förhoppningsvis genom olika signaler får för sig att här kan alla rymmas på nått 

vis… Men att komma dit är ju en jävligt lång och utdragen process tänker jag, för 

vi kan inte sparka en massa folk och ta in avvikande, alltså inte avvikande... ni 

fattar. Men naturligtvis är det ju viktigt. 

 

Mattias har tidigare kritiserat att hans könstillhörighet mer eller mindre ofrivilligt gjort 

honom till en representation av “den manliga socialarbetaren”, vilken burit med sig 

föreställningar om egenskaper som han inte helt och hållet ville kännas vid. Han lyfter nu 

fram en inkluderande symbolik som arbetsgrupper med mångfald kan kommunicera till 

besökare. Mattias problematiserar mångfaldsbegreppet i personalgruppen, vilket å ena 

sidan skulle sända ut inkluderande signaler, men å andra sidan är problematiskt att 

genomföra i praktiken. Krister lyfter fram hur bemötandet gentemot homo- och bisexuella 

påverkas av att man inom socialt arbete inte prioriterar frågor som berör dessa grupper: 

 

För mig är det ganska… ett avdramatiserat ämne det här med sexualitet. Men 

däremot då, just att man... det är inte ofta man överhuvudtaget pratar om det. Och 

det är väl då eftersom att vi som är behandlare inte ens då väljer att ställa frågorna 

(...) det finns inte… tror jag… vi har inte kommit fram till inom socialt arbete att 

det här någonting som… det här ska man ställa till andra människor. Man har nog 

inte kommit fram till att det är så viktigt som det är. Och det… och då när jag säger 

viktigt, då menar jag… jag tror det är framför allt är det viktigt för de människor 

som inte är heterosexuella eftersom de riskerar att vara en utsatt grupp. Och det är 

därför frågan egentligen är viktig, men vi har ju den inte… den finns inte i våra 

utredningsformulär, alltså den… det är inte vedertaget om jag säger så. 

 

Krister, som arbetar på ett hvb-hem och tidigare har arbetat inom socialtjänsten, lyfter i 

citatet ovan fram att man inom socialt arbete inte förstått vikten av att tala om sexualitet. 

Under intervjun med Krister lyfter han ett flertal gånger upp just denna kategori som 

exempel och hänvisar till att det är en strukturellt utsatt grupp som ofta osynliggörs om 

man inte blir påmind om att lyfta ämnet. Han trycker på hur viktigt det är i 

behandlingsarbete att kunna möta människor och menar att det då är viktigt att ha kunskap 
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om dessa faktorers betydelse för klientens liv. Krister kommer själv på tanken att lägga 

till frågan i sin verksamhets utredningsformulär. 

Mattias tycker, som Krister, att det är viktigt att tala om sexuell läggning inom det 

sociala arbetet. Han berättar att hans chef på socialtjänsten uppmanade medarbetarna att 

fråga om klienterna hade partner, som ett könsneutralt uttryck för flickvän eller pojkvän, 

men förklarar hur attityderna ser ut på den psykiatriska klinik som idag är hans 

arbetsplats: 

 

Vi har ingen policy, vi pratade om det i lunchrummet idag och då berättade folk 

hur de gör och vissa pratade om just hur svårt det var att komma ihåg att man ska 

säga partner, eh. Jag har själv haft svårt att få in det, men nu sitter det (...) Men 

jag tror att vi har olika svårt och vissa är det självklart, för vissa är det nyerövrat 

och för en tredje grupp så tycker de det är löjligt att ens ta upp frågan. Alltså så att 

de nästan bara, det får väl folk ta att jag förutsätter att de är heterosexuella. 

 

Kristers och Mattias citat kan tolkas som ett sammankopplande mellan sig själva och 

deras arbetsplatser i maktstrukturer kring sexualitet, där man ser hur strukturerna skapar 

utsatthet för personer som lever utanför heteronormen. Samtidigt går det av 

språkanvändandet och bristen på rutiner att se hur deras arbetsplatser frikopplar sig från 

de heteronormativa strukturerna i det sociala arbetets diskurs (jfr Laanemets, Mattsson & 

Nordling, 2013). Krister anser att sexualitet är ett avdramatiserat ämne för honom, men 

problematiserar samtidigt icke heterosexuella personers osynlighet. Det tar sig i uttryck 

genom att man inte ställer frågor om sexuell läggning, vilket Krister under intervjuns 

gång upptäcker är något som man borde göra för att det är viktigt för de klienter som inte 

är heterosexuella. 

Mattsson (2010) påtalar att det sociala arbetet strukturellt sett är format efter 

heteronormativa föreställningar och lyfter fram diskursen i statliga utredningar som rör 

sexuell läggning och har betydelse för socialt arbete. Ytterst sällan talar om homo- och 

bisexualitet i positiva ordalag, trots att forskning ofta påtalar motsatsen. Exempelvis i 

utredningen kring homosexuella pars möjlighet till adoption (lagen trädde i kraft 2003) 

döljs forskning som visar att homo- och bisexuella föräldrar många gånger har ett mindre 

problematiskt föräldraskap än heterosexuella föräldrapar. Det sociala arbetet styrs i stor 

utsträckning av lagstiftningar, som trots en könsneutral formulering konstrueras och 

utövas i en kontext som varken är neutral och jämlik angående varken kön, etnicitet eller 

sexualitet (ibid.). Enligt Socialstyrelsens rapport från 2004 osynliggörs och diskrimineras 

homo- och bisexuella inom det sociala arbetet, då många socialarbetare utgår från att de 
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lever ett heterosexuellt liv. Det kan ha en grund i bristande grundutbildning, brister i 

policy, samt socialarbetares egna attityder till klientgruppen. Genom våra 

intervjupersoners berättelser ser vi att det fortfarande sker idag, elva år senare. 

Det samtliga intervjupersoner uttrycker är att förmågan att kommunicera är central för 

att få fram vilka aspekter av klienternas liv som är viktiga. Man uttrycker också att 

exempelvis avvikande från heteronormen har betydelse för det sociala arbetets kvalitet 

och att det tar sig i uttryck genom strukturen på deras arbetsplatser. Flera uttrycker 

upprepade gånger att det finns brister i rutinerna kring bemötande och sexuell läggning, 

som man ser skulle kunna ha betydelse.  
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6. Diskussion 
6.1 Kapitlets disposition 
I föreliggande kapitel redovisas studiens viktigaste resultat. Vi har i detta kapitel valt att 

strukturera upp diskussionen kring resultatet utifrån studiens frågeställningar, kopplat till 

teori, tidigare forskning och alternativa tolkningar. Därefter förs en metoddiskussion, och 

sedan avslutas kapitlet med förslag till vidare forskning. 

 

6.2 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat  
Resultatet visar att strukturella maktordningar och positionen inom och mellan dessa 

kategorier tar sig i uttryck genom att vissa grupper upplevs ha större möjligheter att få 

utrymme i det sociala arbetet, medan andra upplevs som mer utsatta, eller osynliggjorda, 

än andra. Socialarbetare reflekterar gärna, men har inte alltid teoretisk kunskap som bas 

för reflektionen, vilket kan leda till att reflektionen uteblir eller att diskriminerande 

maktstrukturer reproduceras i mötet med klienten trots reflektion. Kunskap om utsatta 

grupper och identitetsskapande framställdes som viktiga för att kunna reflektera över 

dem. Maktstrukturer påverkar socialarbetare, genom föreställningar om egenskaper inom 

grupperna klass, kön, etnicitet och sexualitet, som i sin tur får konsekvenser för 

bemötandet gentemot klienterna. Omedvetna maktstrukturer upprätthålls ibland även av 

organisationen i sig, exempelvis genom standardiserade formulär som inte tar hänsyn till 

sexuell läggning eller könsidentitet. 

 

6.3 Resultatdiskussion  
Resultatet visar, liksom tidigare forskning, att de maktstrukturer som formar 

föreställningar kring kön, klass, etnicitet och sexualitet färgar synen på både 

socialarbetare och klienter, vilket i sin tur också får konsekvenser i mötet mellan dem. 

Föreställningar och fördomar om olika kategoritillhörigheter kan riskera att begränsa 

möjligheten för socialarbetare att möta klienten på ett professionellt sätt. Socialarbetare 

behöver därför ibland ta sig över vissa “trösklar” av förutfattade meningar om den Andre 

för att kunna skapa ett gott möte. Intervjupersonerna lyfte fram att föreställningar de 

själva har samt föreställningar som de omges av, på ett eller annat sätt påverkar deras 

bemötande gentemot klienten. Flera uttryckte att det handlade om en förmåga att kunna 

kommunicera med klienten och lyfte fram att kategoritillhörigheter och egenskaper som 

låg nära dem själva eller som de hade vana av att hantera gjorde att kommunikationen 

underlättades. Man upplevde att i de flesta situationer, men inte alla, hade vita, 

heterosexuella, västerländska cismän utan funktionshinder och tillhörande medelklass 
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större utrymme att göra sina röster hörda, bli mer omhuldade och få lägre krav på sig. 

Personer som föll utanför denna norm, exempelvis rasifierade, hbtq-personer och kvinnor 

tenderade att hamna i en utsatt position i det sociala arbetet. Om inte kunskap fanns om 

dessa grupper riskerade de att förbli osynliga. Kunskap lyftes fram som underlättande för 

att skapa ramar kring reflektion kring dessa grupper. Resultatet visade även att de 

organisationer som socialarbetarna arbetade inom, i sig var delaktiga i att reproducera 

ojämlika maktstrukturer genom policys, frågeformulär och prioriteringsområden. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och den valda teoretiska ramen kan resultatet i 

stora drag tolkas som att den hegemoniska maskuliniteten också är rådande inom det 

sociala arbetet (jfr Connell, 1995/2008; Mattsson, 2005; Lander, 2003). Den hegemoniska 

bilden som genomsyrar samhället påverkade bilden av dem själva och också mötet mellan 

dem. Maskulinitet, vithet och medelålder sågs som resurser av värde i förhållande till 

femininitet, rasifiering och ungdom både hos socialarbetare och hos klienter. Men också 

som ett nästan ofrivilligt ideal att leva upp till för att tillföra arbetsgruppen och klienterna 

något av värde. Socialarbetarna uttrycker ett motstånd när de själva får utgöra “alibin” 

eller blir utsatta på grund av dessa föreställningar (jfr Mattsson, 2005; Mattsson, 2010; 

Hammarén, 2008). Det ska inte tolkas som att våra intervjupersoner med vilja 

exkluderade eller osynliggjorde klienter, snarare som att de såg att det sker och att de i 

viss utsträckning var delaktiga i dessa maktprocesser. Ibland fann de sig själva i 

underläge, eller som ofrivilligt tillskrivna egenskaper, utifrån diskurser om exempelvis 

kön, klass och etnicitet i det sociala arbetets kontext. Detta utmanade deras professionella 

identitet och det maktöverläge som vanligtvis tillskrivs socialarbetare i förhållande till 

klient (jfr Franzén, 2010).  

Självreflektion sågs som ett centralt moment i det sociala arbetet, men socialarbetarna 

uttryckte olika benägenhet att reflektera över olika kategorier. Samtliga uttryckte att 

reflektioner kring maktförhållanden och fördomar kring kvinnor och män var viktigt i det 

sociala arbetet, några kopplade också betydelsen av etnicitet till kön. Man lyfte fram att 

män och kvinnor inte har samma utrymme och krav på sig i frågor som rör deras barn, 

vilket kan kopplas till föreställningar om föräldraskap som tillhörande femininitetsideal 

(jfr Lander, 2003; Mattsson, 2005). De talade mycket om hur ovana de var att förhålla sig 

till de transpersoner, ingen av dem mindes att denna grupp hade tagits upp under 

grundutbildningen. Den kunskap som de hade om transpersoner hade de sökt själva eller 

fått genom bekanta. Man trodde att den tidigare omedvetenheten bland annat berodde på 

en ökad synlighet i media. Tidigare forskning (t.ex. Muenzenmaier et al., 2015; 
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Siverskog, 2014; Sewpaul, 2013; Mattsson, 2010) lyfter fram vikten av en kritisk syn på 

grundutbildning samt en teoribaserad självreflektion i praktiskt socialt arbete för att 

synliggöra stigmatisering av utsatta grupper. Genom att organisera arbetet efter 

omedvetna föreställningar kan man riskera att marginalisera grupper som inte passar in i 

den tänkta målgruppen för det sociala arbetet (Mattsson, 2010). Grupper som “avvek” 

från normen på osynligt vis riskerade att mötas utifrån det hegemoniska idealet, medan 

synliga “avvikanden” riskerade att bemötas med förutfattade meningar om klienternas 

problem. Exempelvis insåg många att de inte frågade om klienters föredragna pronomen, 

vilket osynliggjorde transidentifierade klienter om det inte framgick på annat vis. Några 

berättade att rasifierade klienters problem av kollegorna förmodades härröra ur 

invandring och kulturskillnader, vilket ibland påverkade planeringen av mötet. Ökad 

kunskap om kvinnors strukturella utsatthet i förhållande till män lyftes fram som exempel 

på hur en förändrad diskurs påverkat hur de bemötte och reflekterade över kvinnor som 

grupp. Resultatet kan tolkas som att behovet av en teoretiskt baserad reflektion är 

nödvändig i det sociala arbetet och att heteronormativa kunskaper om ciskvinnor och 

cismän är mer synliga i den diskursiva kunskapsproduktionen om socialt arbete (jfr 

Mattsson, 2014; Siverskog, 2014; Sewpaul, 2013). 

 

6.4 Metoddiskussion 
Vi har i vår studie valt en kvalitativ intervjumetod då vi ansåg att den var bäst lämpad för 

att få svar på våra forskningsfrågor, vilka bygger på socialarbetares erfarenheter och 

upplevelser (jfr Patton, 2015). Vi valde att utforma en halvstrukturerad intervjuguide och 

på så sätt lämna utrymme för intervjupersonen att ge informationsrika beskrivningar och 

kunna ställa varierande följdfrågor utifrån det som kom upp under intervjuerna (jfr 

Larsson, 2005). Det vi kan se genom att vi formulerat öppna frågor är att vår skicklighet 

som intervjuare är betydande, när det handlar om att ställa bra följdfrågor och även föra 

tillbaka intervjupersonerna till frågan (ibid.). Vi är relativt oerfarna intervjuare, vilket fick 

konsekvensen att intervjupersonerna då och då tog över intervjuerna, genom att samtalet 

ibland styrdes in på ämnen som inte återkopplade till det vi avsåg att undersöka. 

Datainsamlingen som genomfördes genom intervjuer resulterade i ett omfattande 

empiriskt material. Det empiriska materialet meningskoncenterades och redovisades 

sedan tillsammans med analys i avsnittet ”resultat och analys” för att skapa en överskådlig 

bild för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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De nackdelar vi kan se med att ha fört samman resultat och analys, är att empirin 

eventuellt hamnat i skymundan, på grund av den analys vi gjort under samma kapitel. 

Möjligtvis hade empirin hamnat fått större fokus om vi presenterat delarna var för sig, 

men vi hoppas att vi i tillräcklig mån har tydliggjort för läsaren vad som är resultat och 

vad som är analys. De begränsningar vi kan se med att använda en kvalitativ metod är att 

vi inte kan redovisa kvantifierande och ”objektiva” resultat. Genom ett strategiskt urval 

kom vi även i kontakt med en grupp personer som var intresserade av ämnet och tyckte 

att det var viktigt att lyfta upp inom det sociala arbetet (jfr Patton, 2015). Intresset av 

ämnet kan givetvis ha påverkat deras utsagor i jämförelse med någon som är ointresserad, 

vilket man bör ha i åtanke vid förståelsen av studiens resultat. Samtidigt kan vi tänka att 

fördelarna med intresserade informanter har varit att de bidragit till innehållsrika 

beskrivningar. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning som berör alla faktorerna kön, klass, etnicitet och sexualitet tillsammans inom 

socialt arbete är inte särskilt omfattande i Sverige (jfr Mattsson, 2014). I uppsatsen har vi 

studerat på vilket sätt samhälleliga föreställningar om kön, sexualitet, klass och etnicitet 

finns i socialarbetares i möten med klienter. Precis som tidigare forskning visat är ett 

resultat att maktstrukturer är högst närvarande i det sociala arbetet, och att socialarbetare 

påverkas av dessa i mötet med klienterna. Under intervjuerna har det framkommit att 

bland annat verksamhetens policys och prioriteringsområden påverkar socialarbetarnas 

förhållningssätt till maktstrukturer, samt bemötande gentemot klienter. Att inom 

organisationen skapa en medvetenhet om utsatta grupper och aktivt verka för ett 

inkluderande och gott bemötande, ansågs av intervjupersonerna ligga på en högre 

ansvarsnivå. Vi tänker att det vore intressant att undersöka hur verksamhetschefer arbetar 

för att motverka upprätthållandet av maktstrukturer kring olika grupper av klienter inom 

det sociala arbetet. En idé kan vara att jämföra en privat och en kommunal verksamhet 

för att på så vis lyfta fram likheter och skillnader i arbetssätt och prioriteringsområden på 

de olika verksamheterna. Slutligen skulle det vara intressant att undersöka 

socionomutbildningarnas undervisning kring de i studien undersökta grupperna, 

möjligtvis med fokus på maktförhållandet transperson-cisperson. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 
 

 

Inbjudan till Intervju 
Hej, vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle. Den här terminen ska vi 

skriva vårt examensarbete som har fokus på bemötande och normer kring klass, 

kön, etnicitet och sexualitet inom det sociala arbetet, och vårt syfte är att få en 

förståelse för hur socialarbetare förhåller sig till samhälleliga föreställningar kring 

dessa kategorier i sitt arbete. Vi vill komma i kontakt med verksamma 

socialarbetare för att under enskilda intervjuer diskutera och synliggöra detta 

ämne. Intervjuerna kommer ligga till grund för vår uppsats och vi kommer att 

spela in intervjun för att på ett smidigare sätt kunna analysera materialet. Allt 

material hanteras konfidentiellt och raderas så snart vår uppsats är publicerad. I 

det färdiga arbetet är deltagarna anonyma, dvs. det kommer varken att framgå 

vem som deltagit i studien eller vilken arbetsplats man arbetar på. Deltagandet är 

frivilligt och om du vill delta har du rätt att närsomhelst avbryta din medverkan. 

Om du vill vara med i en intervju kommer du att kontaktas via mail eller telefon för 

att finna en lämplig tid som passar. Intervjuerna planeras att äga rum under vecka 

X och kommer att ta cirka 45 - 60 minuter.  

 

Vill du vara med? 
Vi hoppas att du vill bidra med din viktiga kunskap kring detta ämne!  Kontakta oss 

om du vill medverka eller har frågor. Svara också gärna om du inte vill vara med i 

studien.  

 

Tack för visat intresse! 

/Johanna och Moa 

 

Johanna Eskman 

(kontaktuppgifter) 

alt. 

Moa Jonsson 

(kontaktuppgifter) 

 

Du kan även kontakta vår handledare Inger Linblad vid eventuella funderingar. 

(kontaktuppgifter)  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Inledande frågor 
Vad har du för utbildning? Hur länge har du varit yrkesverksam i socialt arbete, inom 

vad? Någon vidareutbildning? Vilka är de typiska klienterna på din arbetsplats? Ser du 

något mönster angående kön, klass, etnicitet osv 

 

Tema: FÖRESTÄLLNINGAR I SOCIALT ARBETE 
Vad har du för erfarenheter av att det inom socialt arbete finns förutfattade meningar 

eller föreställningar om klienter utifrån deras kön, könsidentitet/uttryck etniska 

tillhörighet, sexuella läggning etc. – hur kommer det sig tror du? När har du 

erfarit/upplevt det? 

Finns det någon av dessa kategorier som du upplever som mer utsatt eller osynliggjord 

än andra inom socialt arbete? Hur uttrycker det sig? 

Finns det någon kategori som du upplever är mer priviligierad/mindre utsatt inom 

socialt arbete? Hur uttrycker det sig? 

Tema: NORMKRITIK & SJÄLVREFLEKTION 
Hur ofta händer det att du i arbetet med dina klienter, tänker på vilka fördomar och 

föreställningar du själv har om de olika kategorierna vi tidigare nämnt? varför/varför 

inte? 

Hur tänker du kring behovet av att synliggöra och ifrågasätta fördomar och egna 

föreställningar i ditt arbete? – varför är det viktigt/ inte viktigt? Är det mer/mindre 

viktigt i olika situationer/ Gäller det någon särskild kategori? 

 

Tema: BEMÖTANDE 
Hur skulle du beskriva behovet av att ha en god kunskap kring olika 

kategoritillhörigheter för att kunna ge ett gott bemötande (exempelvis transpersoner, 

etnicitet)? Varför/varför inte? 

Vilken betydelse upplever du att klientens kön, etnicitet, sexualitet eller klass har i 

arbetet när du möter dem? – varför/ på vilket sätt har det/har det inte betydelse? 

Har du själv (eller dina kollegor) någon gång bemött någon annorlunda pga att de tillhör 

en viss kategori? 

Finns det någon kategori som är svårare/lättare att förhålla sig till och arbeta med? 

Vilken/varför? 
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Bilaga 3. Mindmap till intervju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskrimineringsgrunder enligt DiskrL. : kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder 

 

 

Klass

Kön

Könsidentitet
/könsuttryck

Sexualitet

Etnicitet

Annat?


