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Abstract 

Title: “How many genders are there in the world? - A critical discourse analysis of The 
Swedish National Board of Health and Welfare handbooks for social services and the 
upholding of the binary gender system” 
Writers: Kristin Jakobsson & Max Falk 
Tutor: Nina Veetnisha Gunnarsson 

 

This study investigates The Swedish Board of Health and Welfare handbooks and the 

upholding of the binary gender system using critical discourse analysis. The purpose of this 

study is to examine how the handbooks construct, produce and reproduce gender and 

examines the binary gender system prominence and dominance using Faircloughs critical 

discourse analysis. The study also makes use of a social constructivist perspective and queer 

theory. The results revealed how the handbooks both produce and reproduce the binary 

gender system by using a language, which exclude people who identify outside of the 

system. In this kind of study, it is only possible to speculate about the consequences from 

the order of discourse, by making the binary order of discourse visible and to reflect on 

the possible consequences for people who do not identify themselves as a woman or a 

man.  

 
Key words: Non-binary, critical discourse analysis, Fairclough, The National Board of 
Health and Welfare, the binary gender system 
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Sammanfattning 

Titel: “Hur många kön finns det i världen? - En kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens 
handböcker för socialtjänsten och upprätthållandet av tvåkönsnormen” 
Författare: Kristin Jakobsson & Max Falk 
Kursansvarig institution: Hälsohögskolan, Jönköping University 
Handledare: Nina Veetnisha Gunnarsson 

 

Denna studie har med hjälp av kritisk diskursanalys undersökt Socialstyrelsens handböcker 

för socialtjänsten och upprätthållandet av tvåkönsnormen. Syftet med studien är att 

granska hur handböckerna konstruerar, producerar och reproducerar kön och den 

undersöker när tvåkönsnormen är som mest framträdande. Dessa tillfällen har sedan 

analyserats med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys. Studien behandlar även teorier 

som socialkonstruktivism och queerteori. Studiens resultat visade att handböckerna 

producerar och reproducerar det dominerande binära könssystemet genom användningen 

av ett språk som osynliggör de individer som identifierar sig bortom eller emellan det. I 

denna typ av studie går det endast att spekulera kring betydelsen av den dominerande 

diskursordningen och dess konsekvenser för socialt arbete genom att belysa hur 

diskursordningen ser ut och reflektera över möjliga konsekvenser för individer som 

identifierar sig som varken kvinna eller man.  

 
Nyckelord: Ickebinär, kritisk diskursanalys, Fairclough, Socialstyrelsen, tvåkönsnormen 
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1. Inledning  

Som framtida socionomer har ett intresse växt fram hos oss gällande hur människor 

kategoriserar och kategoriseras, särskilt utifrån kön. Att kategorisera människor utifrån kön 

är något av det mest globalt accepterade sättet som människor särskiljs på (Meadow, 2010) 

och i västervärlden dominerar synen på kön som en binär kategori där man och kvinna är 

de enda könen som erbjuds (Wiseman & Davidson, 2011). Vi har upplevt att synen på kön 

som en binär kategori har dominerat och tagits för given även under socionomutbildningen 

samt i den verksamhetsförlagda utbildningen, i studiebesök och i andra kontakter med 

socialt arbete. Vi har därför ställt oss frågan om definitionen av kön som en binär kategori 

är tillräcklig, för hur många kön finns det egentligen i världen?  

Följande studie tar avstamp i den aktuella samhällsdebatten om kön som en binär kategori, 

där kön enligt vissa är något biologiskt determinerat och enligt andra snarare är något 

socialt konstruerat (Carlsson, 2001). Oavsett den individuella uppfattningen, synen och 

upplevelsen av kön visar forskning att allt fler människor identifierar sig utanför, bortom 

eller emellan den binära könskategorin, man och kvinna (Wiseman & Davidson, 2011). 

Studien utgår därför från antagandet att kön är socialt konstruerat samt att det produceras 

och reproduceras genom språk och diskurser (Butler, 1999). För att undersöka hur språket 

kan producera och reproducera kön och den binära synen på kön kommer denna studie 

att använda sig av socialkonstruktivistisk teori och kritisk diskursanalytisk teori och metod. 

Fokus är att undersöka hur kön produceras och reproduceras i offentliga dokument som 

har betydelse för socialt arbete, nämligen Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten.  

Språkbruk och ordval har betydelse för denna studie då den baseras på antagandet om att 

språket är en skapande kraft som konstruerar individer och sociala gruppers uppfattningar 

av verkligheten (Bolander & Fejs, 2009). För att i möjligaste mån undvika att reproducera 

kön som en binär kategori kommer studien genomgående att använda könsneutrala 

pronomen, med undantag av när direkta citat och hänvisningar görs till Socialstyrelsens 

ordval och språkbruk i handböckerna.   
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1.1 Problemformulering 

Det västerländska samhället är starkt präglat av en binär syn på kön (Wiseman & Davidson, 

2011). Trots att allt fler börjar ifrågasätta den binära synen på kön och även identifiera sig 

bortom eller emellan könen man och kvinna saknas fortfarande ett erkännande av deras 

könsidentiteter i flera delar av samhället. Att identifiera sig utanför den binära synen på 

kön, att vara ickebinär, innebär ofta en utsatt situation där stigmatisering, psykisk ohälsa, 

marginalisering och diskriminering är återkommande (Richards et al., 2016). Forskning om 

individer som identifierar sig som ickebinära och de normer och strukturer som 

marginaliserar och stigmatiserar dessa individer anser vi bör ses som en prioritet för socialt 

arbete, eftersom socialt arbete spelar en viktig roll när det gäller upprätthållandet av normer 

och normalitet (Piuva, 2012a), samtidigt som utsatta grupper, intersektionalitet och ett 

jämställt samhälle är grundstenar inom socialt arbete (Matsson, 2010).  

Statens institutioner och rättsväsende har omfattande makt att bestämma över vad som är 

normativt accepterat i samhället, inklusive könsnormer. Genom att statens institutioner 

och rättsväsendet styr över den juridiska könsidentiteten där två alternativ till kön erbjuds, 

man och kvinna, bidrar de till att producera och reproducera synen på kön som en binär 

kategori (Meadow, 2010). Delar av det svenska rättsväsendet och statens institutioner har 

uppmärksammat könsnormer och kön som något bortom det binära, vilket har lett till flera 

motioner om att det juridiska könet skulle kunna utvidgas till ett tredje alternativ (Sveriges 

Riksdag, 2017). Något officiellt beslut i ärendet har dock ej fattats. De rättsliga normer som 

råder påverkar och avspeglas även i myndigheters egenförfattade dokument, och dessa kan 

i sin tur påverka professionella socialarbetare, enskilda människor i mötet med 

myndigheter, samt rättstillämpningar (Erlandsson, 2014). Vilket språkbruk som används 

för att beskriva och kategorisera individer i myndigheters egenförfattade dokument 

påverkar också vilka diskurser som får ta plats och vilka som trycks undan (Foucault, 1973). 

 För att beskriva och utforska hur individer som identifierar sig utanför det binära 

könssystemet kan bli osynliggjorda och marginaliserade i samhället kommer denna studie 

att rikta sitt fokus på hur kön konstrueras och hur tvåkönsnormen produceras och 

reproduceras i statliga och offentliga dokument. Fokus är på sådana offentliga dokument 

som har betydelse för socialt arbete och begränsas i denna studie till Socialstyrelsens 

handböcker för socialtjänsten, vilka används som stöd vid handläggning och 

dokumentation.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Följande studie utgår ifrån tesen att det västerländska samhället och dess institutioner är 

starkt präglade av en binär syn på kön och att människor kategoriseras därefter. Syftet med 

vår studie är således att beskriva och utforska hur kön produceras och reproduceras som 

en binär kategori. Med utgångspunkt i att kön är en social konstruktion som produceras 

och reproduceras genom språket och diskurser genomförs en kritisk diskursanalys som 

avser att undersöka hur kön konstrueras, produceras och reproduceras i Socialstyrelsens 

handböcker som används av socialtjänsten.  

1.2.2 Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats; 

- Vilka diskurser är framträdande gällande kön i Socialstyrelsen handböcker för 

socialtjänsten och finns det specifika områden där kön är mer eller mindre 

framträdande? 

- Hur ser språk- och begreppsbruk ut gällande kön i Socialstyrelsens handböcker och 

hur kan det bidra till att konstruera kön och reproducera det binära könssystemet?  

- Finns det någon eventuell förändring över tid i språkbruket gällande kön och ett 

könsneutralt språk i Socialstyrelsens handböcker? 
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2. Bakgrund  

För att ge läsaren en förståelse för studien och dess kontext kommer denna del av 

uppsatsen redogöra för de områden som studien behandlar. Här kommer bland annat 

tidigare forsknings att redogöras för. Vidare kommer Socialstyrelsen samt deras 

handböcker för socialtjänsten att beskrivas och ge relevans till både studien och socialt 

arbete i stort. Avslutningsvis förtydligas viktiga begrepp som har relevans för studien.  

2.1 Tidigare forskning 

Utifrån en genomgång av tidigare forskning går det att upptäcka ett antal kunskapsluckor 

om tvåkönsnormen samt om individer som identifierar sig utanför det binära 

könssystemet. Det finns en begränsad tillgång till svenska studier i området och även till 

forskning baserad på hur tvåkönsnormen produceras och reproduceras i myndigheters 

dokument. Följande avsnitt i uppsatsen kommer således att presentera studier som har 

fokus på kön som social konstruktion och det binära könssystemet.  

2.1.1 Kön som kategori inom forskningen 

Forskning om individer som identifierar sig utanför det binära könssystemet är begränsad. 

Exempelvis är datainsamling och analysmetoder ofta uppbyggda på tvåkönsnormen med 

kön som dikotom variabel inom kvantitativa forskningstraditioner (Bryman, 2011), vilket 

kan ses som en förklaring och begränsning gällande inkluderandet av ickebinära individer 

i forskningen.  Westbrook och Saperstein (2015) är ett amerikanskt forskarpar som har 

studerat om nya kön- och genuskategorier är tillräckligt för att inkludera personer som 

identifierar sig som ickebinära inom kvantitativa forskningstraditioner. Westbrook och 

Saperstein (2015) menar att forskare inom den kvantitativa forskningstraditionen måste 

följa med i utvecklingen gällande synen på kön och att de inte längre kan förbise 

enkätundersökningar som en möjlig forskningsansats. De menar att ett steg i rätt riktning 

är införandet av ett tredje kön inom den kvantitativa forskningen när enkäter används som 

datainsamlingsmetod. Vidare menar de att vi aldrig kommer veta vad som går förlorat 

förrän vi har anpassat oss till utvecklingen och löst problemet kring kön som en dikotom 

variabel och att det är dags att inkludera så många människor som möjligt.  

Frohard-Dourlent, Dobson, Clark, Doull och Saewyc (2016) är en kanadensisk 

forskargrupp med fokus på hälsovetenskap och utsatta ungdomar. De menar att det finns 

ett ökat behov av att erkänna ungdomar med ickebinära könsidentiteter inom forskningen 
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och att undersöka möjligheter och utmaningar i att utvidga det binära könssystemet. De 

ställer sig frågan hur de kan skapa mer inkluderande studier och fånga upp de faktorer som 

idag gör att ickebinära individer förblir osynliggjorda och undersöker vilka normer och 

antaganden som ligger bakom och påverkar synen på kön och genus överlag. Deras 

slutsatser är att forskningen går miste om många individer genom att de exkluderas men 

att de också går miste om nyanser och detaljer i forskningen när människor som inte 

identifierar sig inom det binära könssystemet väljs bort.   

Att kategorisera människor enligt kön är något Meadow (2010) menar är ett av de mest 

globalt accepterade sätten att kategorisera och särskilja människor på. Meadow (2010) 

anser samtidigt att kön är en social konstruktion och menar att detta synsätt börjar få ett 

större utrymme eftersom synen på kön som en binär kategori numera utmanas. Meadow 

(2010) har analyserat beslut om könsbyten för att se hur kön konstrueras och reproduceras 

inom rättsväsendet och statliga institutioner och hur det påverkar samhällets uppfattning 

av kön som en binär kategori. Meadow (2010) menar att statens institutioner och 

rättsväsende har en aktiv roll i hur kön kategoriseras och hur könsordningen bibehålls. 

Genom att producera kön som en immateriell resurs som sedan kan kontrolleras genom 

att ge eller avslå rätten till sitt upplevda kön besitter staten och dess institutioner makten 

över kön och den binära könsordningen. Genom att staten kontrollerar rätten till kön 

konstaterar Meadow (2010) att det är staten som vidmakthåller de typiska könsroller och 

normerna kring kön som en binär kategori.  

2.1.2 Kön bortom det binära 

Individer som identifierar sig utanför det binära könssystemet utesluts och marginaliseras 

i flera områden av samhället, ett specifikt område är våldsbrott. McNeilly (2014) framhäver 

hur de internationella människorättslagarna är uppbyggda heteronormativa strukturer och 

tvåkönsnormen. McNeilly (2014) använder sig av Judith Butlers kritik mot 

heteronormativa kön för att skapa en förståelse för problemet och hur de nuvarande 

restriktiva lagarna gällande våld har visat sig vara ineffektiva på grund av den binära 

kategoriseringen som lagarna utgår ifrån. McNeilly (2014) uppmanar till ett omarbetande 

av icke-diskriminerande lagar som även inkluderar människor som identifierar sig utanför 

den binära könskategorin 

Richards, Bouman, Seal, Barker, Nieder och T’Sjoen (2016) fokuserar på hur individer som 

identifierar sig som ickebinära marginaliseras i samhället. Forskarna utgår från 
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socialkonstruktivistisk teori och perspektiv för att påvisa att kön är något som konstrueras 

och syftar till att det finns för lite forskning kring vad det innebär att konstruera ickebinära 

kön och att identifiera sig utanför det binära könssystemet. I studien konstateras att 

individer som identifierar sig som ickebinära kan bli diagnostiserade med könsdysfori. 

Diagnosen är en typ av psykisk ohälsa som man menar uppkommer i samband med 

upplevelsen av att biologiskt och upplevt kön inte är kongruent. Forskarna menar att 

tidigare studier har visat att det skett en ökning av personer som söker vård för könsdysfori 

och som självdiagnostiserar sig med könsdysfori och de menar att det finns ett ökat behov 

av kunskap inom området.  

Ovanstående forskningsresultat menar vi går att koppla till Hackings (2010) teori om 

loopingeffekt, vilket innebär att när människor kategoriseras på ett visst sätt så kommer 

också människor att förstå sig själva utifrån denna kategorisering. När det öppnas upp en 

möjlighet till att kategorisera avvikande känslor eller beteenden, som könsdysfori, kan detta 

leda till att en ökad mängd människor identifierar sig i kategorin och självdiagnostiserar sig 

med könsdysfori. Detta kan i sin tur kopplas till synen på normalitet och avvikelse, där 

kategorin har uppstått för att förklara ett avvikande beteende som en sjukdom istället för 

att det skulle vara naturligt att identifiera sig bortom eller emellan den binära könskategorin.   

2.1.3 Kön som diskurs 

Wiseman och Davidson (2011) konstaterar att det västerländska samhället utgår ifrån ett 

binärt könssystem och där biologiskt kön förväntas definiera könsidentitet och genus, 

vilket speglas i hälso- och sjukvårdens olika behandlingar av ungdomar. Individer som inte 

identifierar sig med de förväntade normer och diskurser kopplat till kön och genus 

förknippas ofta med psykisk ohälsa, vilket slutligen kan leda till stigmatisering. Syftet med 

studien är att skapa vägledning till personal inom den brittiska hälso- och sjukvården för 

hur de ska arbeta sig förbi det binära könssystemet och se ungdomar bortom biologiskt 

kön. Wiseman och Davidson (2011) föreslår ett införande av en kombination av narrativ 

terapi och queerteori i arbetet med ungdomar inom hälso- och sjukvården. De menar att 

denna metod lämpar sig för att arbeta förbi det binära könssystemet och förväntningar 

som läggs på ungdomarna enligt kön och på så vis skapa en mer könsneutral behandling. 

Forskarna drar slutsatsen att ett förändrat språkbruk om kön och könsidentitet kan leda 

till en positiv utveckling gällande barn och ungdomars hälsa och deras välmående.  
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Diskursen om kön som något bortom de binära kategorierna har lyfts fram allt mer och 

har kommit att påverka det svenska språket. År 2015 infördes det kön- och genusneutrala 

pronomen ”hen” i Svenska Akademins ordlista. Lindqvist, Gustafsson Sendén och Bäck 

(2016) har med utgångspunkt i införandet av pronomen ”hen” gjort en kvantitativ studie 

för att beskriva och presentera hur språket producerar kön och attityder till kön. Studien 

har använt sig av teorier som queerteori och feministisk språkteori och resultatet visade att 

det främst är yngre personer som är positiva till införandet av det könsneutrala pronomenet 

”hen”. Forskargruppen menar även att vilket språk och vilka diskurser som dominerar har 

en stor betydelse för vem som gillar begreppet ”hen”.  

Westbrook och Shilt (2014) har studerat behovet av att kategorisera utifrån det binära 

könssystemet. De studerar tidningsomslag som angår individer som identifierar sig som 

trans, för att göra en text- och diskursanalys om hur media formar könskategorier och 

upprätthåller det binära könssystemet. De identifierar två återkommande diskurser när det 

gäller kön och genus i media, där genus förklaras som ”beroende av biologiskt kön” eller 

som ”en individuell identitet”. I studien förklaras könssegregerade områden som miljöer 

där tvåkönsnormen är fullständigt dominerande, exempelvis offentliga toaletter och 

idrotten. De menar att könssegregerade områden vidmakthåller tanken om kön och genus 

som binära kategorier och som biologiskt snarare än socialt konstruerat, vilket i sin tur 

påverkar hur media och samhället kategoriserar människor.  

2.2 Socialstyrelsen 

Statliga myndigheter utgör tillsammans med EU, riksdag och regering de som bestämmer 

vilka regler som gäller för socialtjänsten i Sverige (Socialstyrelsen, u.å.). 

Socialdepartementet är den avdelning under regeringen som ansvarar på samhällets välfärd 

och omsorgsarbete och Socialstyrelsen är i sin tur den statliga myndighet under 

Socialdepartementet som har i uppdrag från riksdag och regering (regleringsbrev) att föra 

och utveckla statistik, regler och kunskap till hälso- och sjukvården och socialtjänst 

(Regeringen, u.å.). Genom att ge tillgång till en nationell kunskapsbas riktat till personal 

inom bland annat kommuner och landsting har Socialstyrelsen som mål att skapa 

förutsättningar till god och jämlik vård och omsorg i Sverige (Socialstyrelsen, 2015c).  
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2.2.1 Socialstyrelsens handböcker  

För att redogöra för vad Socialstyrelsens handböcker är presenteras ett utdrag från 

Socialstyrelsen.se vilket beskriver handböckernas utformning och användningsområdet:  

Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, 

kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. 

Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, 

motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, 

kunskapsunderlag med mera. Kraven på vetenskaplighet tillgodoses genom att 

vetenskaplig expertis medverkar. Socialstyrelsen svarar för innehåll och 

kommentarer. (Socialstyrelsen, u.å.a).  

Lagtexter, rättsregler och förordningar kan förklaras som formaliserade normer och är 

någonting som i princip alla socialarbetare måste förhålla sig till i sitt dagliga arbete 

(Hollander, 2006). Syftet med Socialstyrelsens handböcker är att de ska underlätta 

tillämpningen av lagtexter, rättsregler samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Handböckerna ska således kunna användas som uppslagsverk för personal inom hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten i det dagliga arbetet (Socialstyrelsen, 2015). 

Socialstyrelsens handböcker är av stor användning för myndighetsutövningen inom 

socialtjänstens olika områden och underlättar handläggningen för socialtjänstens personal, 

vilket gör en kritisk diskursanalys av materialet intressant. Förtydligande om vilka 

handböcker samt information om de handböcker som denna studie baseras på presenteras 

i avsnitt 4.2 Datainsamling och urval. 

2.2.2 Socialstyrelsens aktuella arbete med kön  

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för vård, hälsa och omsorg i Sverige. Det är därmed 

Socialstyrelsen som ansvarar för erbjudandet av vården och omsorgen riktad till de 

individer som upplever ett obehag i könsidentitet, även kallat könsdysfori. Könsdysfori är 

enligt Socialstyrelsen (2014) ett samlingsbegrepp för diagnoserna transsexualism och 

könsidentitetsstörning och förklaras som en önskan att leva och bli accepterad som en 

medlem av det motsatta könet. De behandlingar som kan erbjudas i samband med 

könsdysfori är bland annat hormonbehandlingar, hårborttagning, röstbehandling och 

kirurgi (Socialstyrelsen, 2014a).  
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Det är även Socialstyrelsen som ansvarig myndighet för vård och behandling av individer 

som föds med tvetydiga och avvikande kön, androgenokänslighetssyndrom (AIS) även 

kallat intersexuella tillstånd. I dagsläget utgår vården och behandlingen för AIS att opereras 

till antingen ett kvinnligt eller manligt kön. Under 2016 har Socialstyrelsen fått i uppdrag 

av regeringen att kartlägga bedömning och behandlingen av dessa individer där bland annat 

människorättsperspektivet har varit av intresse. Resultatet av kartläggningen har 

sammanställts till en rapport där det bland annat förs en diskussion om det ska finnas en 

möjlighet att kategoriseras som ett tredje kön. I samband med detta problematiseras även 

de kirurgiska ingreppen på individer som saknar möjlighet att samtycka (Socialstyrelsen, 

2017).   

I 2017 års regleringsbrev till Socialstyrelsen från regeringen är HBTQ-personers villkor 

inom socialtjänsten en prioritet. I regleringsbrevet framgår det bland annat att; 

Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett kunskapsstöd för socialtjänsten 

avseende hbtq-frågor. Stödet ska bygga på den förstudie som genomförts och 

syftar till att skapa förutsättningar för ett bättre bemötande (Regeringen, 2016, 

s.8)  

Det framgår även från regleringsbrevet att Socialstyrelsen ska främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck; 

Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, redovisa 

resultatet av vidtagna åtgärder samt samverkan med 

Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och organisationer som 

företräder hbtq-personers rättigheter. Redovisningen ska utgå från regeringens 

strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck. Under 2017 är Socialstyrelsen sammankallande 

myndighet. Socialstyrelsen ska även redovisa hur frågor som rör unga 

transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens 

övriga uppdrag gällande psykisk hälsa. Socialstyrelsen ska dessutom redovisa 

en bedömning av effekterna av de medel som fördelats enligt förordningen 

(2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen 
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om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Uppdraget ska 

redovisas i samband med årsredovisningen för 2017. (Regeringen, 2016, s.12) 

 

Vidare står det att även; 

Socialstyrelsen får fördela medel för att fortsätta stödja de organisationer som 

arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, 

bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som 

utsatts för våld i nära relation. (Regeringen, 2016, s.13) 

Ovanstående utdrag och beskrivningar av Socialstyrelsens regleringsbrev från regeringen 

ger en förklaring till hur Socialstyrelsens aktuella arbete gällande kön ser ut. Regeringens 

regleringsbrev till Socialstyrelsen 2017 förklarar vikten och behovet av att inkludera 

individer som identifierar sig utanför könsidentiteterna man och kvinna. Detta gör denna 

studie högaktuell och av ytterligare intresse för socialt arbete.  

2.3 Definition av begrepp 

2.3.1 Definition av begreppet kön 

Begreppen kön och genus är komplicerade begrepp att basera en studie på. Dels kan 

begreppen i vissa fall verka synonymt och i vissa fall syfta till specifika egenskaper och 

aspekter som biologiska kön eller sociala och kulturella aspekter av kön. De kan inte heller 

översättas rakt av till eller från de engelska begreppen sex och gender, då även de kan verka 

synonymt eller syfta till särskilda egenskaper och aspekter. I följande text redovisas det för 

hur begreppet ”kön” definieras och används i denna studie.  

När begreppet genus infördes på 1970-talet var det för att markera att maktskillnader 

mellan män och kvinnor inte baseras på biologiska orättvisor utan på sociala och 

konstruerade orättvisor. Tina Mattsson (2014) menar att begreppet genus har haft stor 

betydelse för forskningen och synen på kön men att det på senare tid blivit allt svårare att 

särskilja på begreppen kön och genus då de tenderar att användas synonymt.  Än idag kan 

begreppet kön förklaras på olika sätt. Vissa ser kön som biologiskt determinerat medan 

andra ser det som socialt konstruerat. Andra menar att just kön som är biologiskt och givet 

och att det är ”genus” som är socialt konstruerat. Vissa menar istället att både kön och 

genus är antingen givet eller konstruerat (Carlson, 2001).  
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Butler (1999) vänder på relationen mellan kön och genus och förklarar att kön är just genus. 

Det går inte använda genus som ett begrepp som förklarar en social, kulturell eller diskursiv 

tolkning av det biologiska könet eftersom alla försök till tolkning redan från början 

kommer att vara bestämda och därmed begränsade av de möjliga betydelser av kön som 

finns i vårt språk. Människor gör kön genom att "bekräfta" sitt kön genom språk och 

handlingar. Det biologiska könet determinerar eller bestämmer alltså inte kön eller 

könstillhörighet enligt Butler (1999). Utefter ovanstående resonemang har denna studie 

antagit synen på kön som en social konstruktion som produceras och reproduceras genom 

språk och diskurser.  

2.3.2 Definition av juridiskt kön  

När barn föds i Sverige blir de tilldelade ett juridiskt kön som är baserat på deras biologiska 

kön. Det juridiska könet kännetecknas av den tredje siffran i personnumret och är 

registrerat i pass, legitimation och i folkbokföringen (RFSL, 2015). I dagsläget finns det två 

juridiska kön att i Sverige, man och kvinna. Möjligheten att ändra sin juridiska 

könstillhörighet måste prövning genomföras enligt Lagen (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall. Prövningen sker genom ansökan hos Socialstyrelsens rättsliga 

råd och ett beviljat beslut innebär att det juridiska könet ändras, bland annat 

folkbokföringen. Det är i samband med denna ansökan som en korrigering av könsorgan 

kan göras (Socialstyrelsen, 2014a). Flera motioner lämnats till Sveriges Riksdag angående 

införandet av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer (Sveriges Riksdag, 

2017).  I dagsläget har dock inget beslut fattats i ärendet.  

2.3.3 Definition av normalitet och tvåkönsnormen  

När Foucault (1973) beskriver normalitet talar hen om den ”disciplinerande makten” och 

att människor anpassar sig till det ”normala” för att bli accepterade och stiga i den sociala 

hierarkin. Foucault (1973) beskriver outtalade normer som mer effektiva än uttalade regler 

då vi inte upplever normer som påtvingade utan som en del av oss själva. I den kritiska 

diskursanalysen undersöks bland annat vad som framställs som ”normalt” och ”naturligt” 

i texter (Machin & Mayr, 2012). Normalitet konstrueras i det diskursiva genom 

uppfattningar av vad som anses vara idealet, vad som är vanligt förekommande och genom 

att definiera motsatser och vad som är avvikande. Piuva (2012a) menar att det moderna 

samhällets institutioner utgår från normaliteten som en tankemodell. Med hjälp av 

normalitetsbegreppet kan vi ge uttryck för våra åsikter, utforma ideal och få det att framstå 
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som naturligt. Genom normalitet kan vi sedan upptäcka, definiera och peka ut det som 

avviker.  

Den heteronormativa matrisen är en förklaring till hur heterosexualitet och 

tvåkönsnormen är en dominerande norm i samhället. Den handlar inte bara om hur de två 

könen tillskrivs olika och specifika egenskaper, utan också om hur det bara är två kön som 

accepteras (Piuva, 2012a). Butler (1999) hävdar att det binära könssystemet som dominerar 

i samhället omöjliggör identiteter som är gränsöverskridande och på så vis tvingar oss att 

se på könen man och kvinna som binära motsatspar och därmed exkludera andra möjliga 

könskategorier. Samtidigt menar Butler (1999) menar att könsordningen och 

tvåkönsnormen kan utmanas om vi bryter de förväntningar som förknippas med 

könstillhörighet. Butler (1999) menar att ett tillvägagångssätt kan vara att förändra 

diskursen om kön som en binär kategori eftersom vi genom diskurser upprätthåller 

olikheter, avvikelse och normalitet.  

Piuva (2012a) förklarar vidare Judith Butlers teori och kopplar den till socialt arbete. Piuva 

(2012a) menar att socialarbetare har ett ansvar för upprätthållandet av normalitet då de i 

sitt arbete arbetar med att förmedla en viss social normativitet Hen visar bland annat hur 

socialarbetare genom behandlande insatser upprätthåller normaliteten, då behandlingens 

syfte ofta är att behandla ett avvikande beteende.   

3. Teoretisk referensram 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) måste socialkonstruktivismens premisser 

accepteras om ett genomförande av en kritisk diskursanalys ska vara möjligt. Detta innebär 

att det finns en stark sammankoppling mellan teori och metod. Följande studie utgår 

således ifrån en socialkonstruktivistisk och kritisk diskursanalytisk forskningsansats där 

kön anses produceras och reproduceras genom språket. Studien influeras även av 

queerteori som syftar till att kön konstrueras genom språk och diskurs (Lykke, 2009 och 

Berg & Wickman, 2010). I följande avsnitt kommer dessa teoretiska villkor och den 

diskursteoretiska ansatsen att förklaras mer ingående.  

3.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är ett samlingsnamn för ett flertal teorier om samhällen och kulturer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Wenneberg (2001) är socialkonstruktivism en 

teori som försöker förstå vad som finns bakom ett fenomen. Forskare som använder sig 
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av socialkonstruktivism kan påstå att olika fenomen endast är en tolkad konstruktion av 

en verklighet och försöker därmed upptäcka de bakomliggande orsakerna till fenomenet. 

Socialkonstruktivister menar således att allt vi känner till är socialt konstruerat och att vi 

genom interaktion med andra människor skapar olika versioner av verkligheten (Burr, 

1995). Exempelvis uttrycker Wenneberg (2001) att språket är något vi människor skapar 

tillsammans som i sin tur konstruerar en gemensam verklighet och att vår uppfattning om 

verkligheten därmed är socialt konstruerad.   

3.1.1 Queerteori 

Queerteori kan ses som en radikal form av socialkonstruktivism då teorin hanterar frågor 

om hur identiteter och sexualitet konstrueras och hur konstruktionsprocessen ser ut. Med 

stöd av Judith Butler och Michael Foucaults syn på kön och diskurser undersöker 

queerteorin begrepp som identitet och menar att det inte är något som är stabilt utan 

föränderligt över tid. Således utmanar queerteorin den nuvarande heteronormativa 

diskursen och den binära synen på kön som är starkt präglad i dagens samhälle (Giddens 

& Sutton, 2013).  

Queerteoretiker menar att kön är diskursivt skapat (Berg & Wickman 2010). Butler (1999) 

menar att vi inte har några erfarenheter som inte är beroende av språket. En författare är 

med andra ord en fånge i sitt eget språk och där språket avgör textens explicita och implicita 

budskap, vilket gör att diskurser produceras och reproduceras genom språket på ett 

omedvetet och oreflekterade sätt. Ordval som ger betydelse gällande kön kan kopplas till 

de binära oppositionerna ”han och hon”, ”man och kvinna” samt ”flicka och pojke”.   

3.2 Text- och Diskursanalys 

Vid genomförande av en textanalys är syftet att undersöka och analysera grundläggande 

delar av texten vilket i sin tur kan genomföras på olika sätt, bland annat genom 

diskursanalys. Bergström och Boréus (2012) menar att diskursanalys är en djupgående typ 

av textanalys, där språket och dess innebörd står i centrum. Vidare beskriver de 

diskursanalysen som en mångvetenskaplig analysmodell med olika möjligheter och 

förutsättningar att analysera diskurser på men att ett gemensamt drag är att åskådliggöra 

vilka diskurser som är styrande i samhället.  
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Begreppet diskurs kan i sin tur ha flera möjliga definitioner och tolkningar (Bolander & 

Fejes, 2009). Foucault menar att diskurser har en stark koppling till makt och att makten i 

diskurser framträder i samband med att vissa diskurser får utrymme och andra osynliggörs 

(Börjesson, 2003). När vissa uttalanden om ett fenomen (diskurser) blir legitimerade och 

andra åsidosatta eller osynliggjorda konstruerar således detta en viss verklighetsuppfattning 

(Bergström & Boréus, 2012). Börjesson och Palmblad (2007) syftar likt Foucault till att 

språket påverkar vilken verklighetsuppfattning som konstrueras och menar därmed att 

socialkonstruktivismen är en premiss för att genomföra en diskursanalys.  

3.2.1 Kritisk diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) betonar att den kritiska diskursanalysen är en 

beteckning för både en bredare tradition av diskursanalys omfattande flera angreppssätt 

men också ett specifikt angreppsätt, skapat av Norman Fairclough, vilket denna studie 

utgår ifrån.  

Faircloughs (1992a) kritiska diskursanalys ser diskurser som både är konstituerande och 

konstituerade, vilket innebär att det är genom språket och texter samt hur de produceras 

och reproduceras som social och kulturell förändring sker. Ett begrepp som förklarar 

Faircloughs syn på hur diskurser är konstituerade men också konstituerar, är 

diskursordning, vilket syftar till att vi rutinmässigt reproducerar en rådande diskurs då vi 

är påverkade av den rådande diskursen som i sin tur är påverkad av hur vi reproducerar 

och konsumerar den (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Vad Fairclough (1992a) dock är 

noga att poängtera är att vi genom aktiva språkval även kan påverka förändring av diskurser 

och därmed diskursordningar och införandet av nya diskurser kan förändra 

diskursordningarna.  

Den kritiska diskursanalysen används för att undersöka hur just diskurser konstrueras och 

vidmakthålls. Machin och Mayr (2012) förklarar den kritiska diskursanalysen som ett sätt 

att förklara hur maktintressen kan döljas i texten och hur vissa intressen framställs som 

mer naturliga och normala än andra. Bryman (2011) beskriver att den kritiska 

diskursanalysen ser språket som en maktresurs för sociokulturell förändring genom att 

undersöka hur vissa diskurser får framträda medan andra förblir osynliga. Syftet med att 

genomföra en kritisk diskursanalys kan också vara att påvisa hur det genom språket är 

möjligt att bidra till en social förändring och nå jämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper och samhället generellt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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3.2.2 Studiens definition av diskursbegreppet  

För att genomföra denna kritiska diskursanalys har vi i denna studie definierat begreppet 

diskurs i enighet med socialkonstruktivismen som; ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7 och Börjesson & Palmblad, 2007, s.13). 

Vi menar att denna definition kan användas tillsammans med den kritiska diskursanalysens 

syn på hur diskurser påverkar vår verklighetsuppfattning samtidigt som vår 

verklighetsuppfattning påverkar vilka diskurser som produceras och konsumeras. Denna 

definition av diskursbegreppet kan därmed också kopplas till hur västvärlden talar om och 

förstår kön utifrån den dominerande diskursen om kön som en binär kategori (Wiseman 

& Davidson, 2011) och hur detta kan bidra till verklighetsuppfattningen om att enbart två 

kön existerar.   

4. Metod 

Den kritiska diskursanalysen lämpar sig väl som metod i förhållande till följande studies 

syfte, då den bland annat syftar till att undersöka hur språket kan producera och 

reproducera diskurser samt vilka och varför olika diskurser får mer eller mindre utrymme 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000). Studien har även sin utgångspunkt i queerteori och 

metoden dekonstruktion, vilket syftar till hur begrepp som binära oppositioner måste 

synliggöras i texter för att ifrågasätta de normer som styr begreppsanvändningen för att 

sedan dekonstruera dem (Lykke, 2009). Följande avsnitt kommer att göra en ingående 

beskrivning av studiens metodologiska ansats samt redogöra för studiens datainsamling 

och urval, bearbetning av data samt studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodologisk ansats   

Vid genomförandet av en diskursanalytisk studie är det svårt att skilja mellan metod och 

teori då de ses som en helhet. För att beskriva hur den kritiska diskursanalysen har använts 

just i denna studie kommer följande avsnitt att presentera Faircloughs kritiska diskursanalys 

och tredimensionella modell samt redogöra för metoden dekonstruktion. 

4.1.1 Faircloughs tre dimensioner   

Bergström och Boréus (2012) nämner hur Norman Fairclough i samhällskritisk tradition 

har utvecklat en tredimensionell analysmodell som har till uppgift att belysa 

upprätthållandet av sociala värden. Winther Jørgensen & Philips (2000) förklarar att 
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Faircloughs kritiska diskursanalys kan summeras till två huvudpunkter, där diskurs ses som 

en viktig form av social praktik som producerar och reproducerar identiteter och sociala 

relationer samtidigt som diskurser konstrueras av andra sociala praktiker och strukturer. 

Således anser Fairclough att diskurser både påverkar och är påverkade av den sociala 

praktiken.  

Den tredimensionella analysmodellen är uppdelad i nivåerna diskurs som text, diskursiv 

praktik och social praktik (Fairclough, 1992a). I analysmodellen nedan (Figur 1. Faircloughs 

tredimensionella modell) fokuseras det på hur texterna är utformade, hur de produceras 

och konsumeras och relationen mellan texterna och de som producerar och konsumerar 

dem (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Genom att använda analysmodellen som 

fokuserar bortom den språkliga analysen och lägger vikt på hur sociala identiteter 

konstrueras genom diskurser, kan studiens analys fördjupas jämfört med genomförandet 

av en enkel textanalys.  

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 1992a, sid.73) 

4.1.1.1 Diskurs som text 

Bergström och Boréus (2012) förklarar att analysnivån diskurs som text fokuserar på ordval 

och lingvistiska strukturer i texten som analyserad med hjälp av olika analysredskap. I 

denna studie används analysredskapen modalitet och etos för att undersöka hur 

tvåkönsnormen produceras och reproduceras i Socialstyrelsens handböcker för 

socialtjänsten.  

Modalitet kan sammanfattas till vilken grad av instämmande som finns i en sats. Det finns 

olika sätt att mäta modalitet, varav ett sätt är att undersöka hur tolkningar läggs fram som 

om det vore sanningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Fairclough (1992a) menar att 

en författare av en text kan påvisa en högre grad av säkerhet i en tolkning genom att 
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använda sig av objektiv modalitet och på så vis framhäva en slags sanning i texten som inte 

behöver överensstämma med verkligheten. När en text istället framställs som en tolkning 

med lägre säkerhet och sanningsanspråk används begreppet subjektiv modalitet.    

Med begreppet etos menas hur texter bidrar till att konstruera olika identiteter, det vill säga 

hur texten ordval och lingvistiska strukturer kan forma identitetskonstruktioner. Genom 

skribentens språk byggs en identitet upp hos en människa eller grupp. (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000). Att tillfogas ett etos eller identitet kan förklaras som ett sätt att inte få 

möjlighet att få identifiera sig själv i text (Thörn, 2004). Ytterligare konsekvenser av att 

skapa individer och gruppers identiteter genom språket är att stereotypifieringar kan bildas 

och genom detta bildas i sin tur uppfattningen om vad som är normalt och avvikande 

(Thörn, 2004).  Visserligen kan motstånd göras mot att bli tilldelad en identitet men det 

kan också vara svårt att göra motstånd, exempelvis i texter som produceras och 

konsumeras av ett stort antal individer kan det vara svårt att nå ut och göra motstånd mot 

de identiteter som skapats och förmedlats.  

4.1.1.2 Diskursiv praktik 

I den diskursiva praktiken läggs det fokus på hur texterna produceras och konsumeras. I 

denna analysnivå kommer denna studie att fokusera på begreppen intertextualisering och 

interdiskursivitet.  

Intertextualisering syftar till att texter skapas i relation till varandra och bör granskas som 

ett gemensamt skapande av kommunikation än enskilt skapade delar (Lykke, 2009). En 

viss typ av intertextualisering, manifest intertextualisering, är när texter mer uppenbart 

bygger på andra texter – exempelvis att de hänvisar till dem. Genom att reproducera texter 

i nya material bildas en intertextuell kedja. Vidare kan syftet med intertextualisering 

förklaras som ett sätt att uppmärksamma hur diskursen produceras och reproduceras i 

texterna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

En form av intertextualitet är interdiskursivitet, vilket kan förklaras som formandet av 

diskurser inom och mellan diskursordningar. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

beskriver interdiskursivitet som ett sätt att antingen förändra eller vidmakthålla rådande 

diskurser och diskursordningar, både inom och mellan dem. En hög interdiskursivitet, 

alltså en blandning av olika diskurser inom och mellan diskursordningarna är ett tecken på 
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förändring medan en låg interdiskursivitet, där diskurser blandas mer traditionellt kan ses 

som vidmakthållande av rådande sociala ordningar.   

4.1.1.3 Social praktik  

I den sociala praktiken är det relationen mellan de två tidigare nivåerna som undersöks och 

analyseras. Fairclough (1992b) menar att nivån måste kompletteras med andra relevanta 

teorier för att nå sitt syfte.  Nivån avser att fylla den kritiska diskursanalysens syfte att 

påvisa hur språkbruk och social praktik har ett samband (Bergström & Boréus, 2012). I 

denna del av analysen ska vikt läggas på att presentera och använda resultaten på ett 

upplysande sätt för att bidra till vad diskurser har för betydelse gällande maktrelationer och 

jämlikhet. Det är i den sociala praktiken som det ska påvisas hur kritisk språkmedvetenhet 

är av vikt sett till att förklara vilka ramar och begränsningar vi påverkas av i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.1.2 Dekonstruktion 

Lykke (2009) beskriver hur teoretiker inom dekonstruktivistisk metod undersöker språkliga 

oppositioner och motsatser där fokus läggs på att upphäva dem. De oppositioner och 

motsatser som dekonstruktivister främst syftar till att upphäva är de som rör sociala och 

mänskliga egenskaper, som exempelvis ”vit – svart” och ”man – kvinna”. 

Dekonstruktivister menar att det är genom språket som upprätthållandet av dessa begrepp 

som oppositioner eller motsatser vidmakthålls. Berg och Wickman (2010) förklarar 

dekonstruktion som en möjlighet att förstå hur makt och språk samverkar för att skapa 

kategorier och identiteter som bildar binära motsatspar.   

Den dekonstruktivistiska metoden är omfattande och en analysmetod i sig. Metoden 

lämpar sig väl vid studier som utforskar och undersöker synen på kön som en binär 

opposition och en del av den dekonstruktivistiska metoden är att identifiera dessa 

oppositioner eller motsatser i texter.  Följande studie är inspirerad av den 

dekonstruktivistiska metoden och kommer att använda vissa utvalda dekonstruktivistiska 

tankesätt i kommande analys och resultat, se 4.3 Bearbetning av data.  

4.1.2 Kritik mot den metodologiska ansatsen   

Winther Jörgensen och Phillips (2000) kritiserar Faircloughs tredimensionella metod och 

poängterar att det inte är tydligt vilka konsekvenser det finns mellan det diskursiva och 
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icke-diskursiva. De antyder att Fairclough inte förklarar hur mycket social analys som bör 

göras eller vilken typ av sociologisk eller kulturteori som lämpar sig bäst.  En annan kritisk 

ståndpunkt som Winther Jörgensen och Phillips (2000) påpekar är att Faircloughs 

tredimensionella modell inte tar tillräcklig hänsyn till socialpsykologiska aspekter. Det 

innebär att modellen inte beaktar människors medvetenhet om sitt språkbruk och hur de 

kontrollerar det.  

I den kritiska diskursanalysen läggs fokus vid bland annat maktaspekter och hur språket 

kan vidmakthålla eller förändra maktstrukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Metoden kan kritiseras då vissa forskare syftar till att det enda rätta sättet att undersöka 

makt på är att undersöka hur makt upplevs (Harding, 1987). De menar att maktstrukturer 

ska undersökas i det vardagliga för att undvika ett ovanifrån perspektiv i forskningen som 

kan leda till att makten förklaras som sociala fenomen snarare än sociala problem (Piuva, 

2012b). 

4.2 Datainsamling och urval 

Vid genomförandet av en diskursanalys är det viktigt att vara noggrann vid frågor gällande 

just urval och källhantering (Bergström & Boréus, 2012). Denna studie baseras på 

Socialstyrelsens senaste uppdaterade handböcker som finns tillgängliga via deras hemsida 

(Socialstyrelsen.se). Materialet har gjorts tillgängligt för professionella men även för 

allmänheten. För att få vidare information om Socialstyrelsens handböcker, som när de 

senast reviderades och hur många tidigare upplagor som publicerats har vi kontaktat 

Socialstyrelsen via mail. Svaret som mottogs har sammanfattats i den tabell som redovisas 

längre fram i avsnittet (Tabell 1. Tabell över utvalda handböcker). De handböcker som 

denna studie baseras på är de handböcker som i dagsläget är aktuella och som presenteras 

på deras hemsida.  

Socialstyrelsen förklarar att deras handböcker ska ses som komplement till Socialstyrelsens 

författningssamling samt allmänna råd. De olika handböckerna riktar sig till olika områden 

hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och den senaste uppdaterade och reviderade 

upplagan av samtliga handböcker finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida 

(Socialstyrelsen.se). Den femte maj 2017 fanns 20 handböcker inriktade till olika områden 

inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten tillgängliga på Socialstyrelsen.se. 

Handböckerna är publicerade mellan åren 2006–2016 och antalet revisioner av 

handböckerna varierar. Hur och när handböckerna revideras finns det ingen tillgänglig 



 

26 
 

information om och denna studie utgår således ifrån att det inte finns någon systematisk 

revidering av handböckerna. För att avgränsa denna studie till socialt arbete granskas och 

analyseras de senaste reviderade handböcker som Socialstyrelsen själva benämner som 

handböcker samt de som är specifikt riktade till personal inom socialtjänsten.  

För att avgränsa materialet analyseras således inte de handböcker som Socialstyrelsen riktar 

till andra verksamheter inom hälso- och sjukvården. Vid avgränsning och urval för de 

handböcker som studien baseras på har även de handböcker som behandlar det 

familjerättsliga området uteslutits. Detta urval motiveras med att MFoF (Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd) har ersatt Socialstyrelsen som huvudman för 

publikationer för råd och stöd till professionella inom det familjerättsliga området.  När 

beskrivningen ”Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten” används i denna studie 

syftas det således till samtliga handböcker i tabellen som redovisats nedan. Syftas det till en 

specifik handbok kommer denna benämnas med den specifika titel som redogörs för 

nedan. 

Tabell 1. Tabell över utvalda handböcker 

Handbokens titel Publicerad Upplaga 
Antal 
revisioner 

Senaste 
tidigare 
upplaga 

Barn och unga i familjehem och HVB  
- Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter 2013 1 0 - 

Barn och unga som begår brott  
- Handbok för socialtjänsten 2009 1 0 - 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS  
- Stöd för rättstillämpning och handläggning 2007 2 1 2002 

Ekonomiskt bistånd  
- Handbok för socialtjänsten 2013 3 2 2003 

En fast punkt 
- Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer 2010 1 0 - 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2015 5 4 2010 

Lex Sarah  
- Handbok för tillämpning av bestämmelserna om Lex 
Sarah  2015 3 2 2013 

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning 
- Handbok för rättstillämpning vid handläggning och 
utförande av LSS-insatser 2014 2 1 2012 

Utreda barn och unga  
- Handbok för socialtjänstens arbete enligt 
socialtjänstlagen 2015 2 1 2014 

Våld  
- Handbok om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer 2016 3 2 2015 
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4.3 Bearbetning av data 

Det som skiljer vår studie och den kritiska diskursanalys från andra former av 

diskursanalyser och studier är att vi analyserar en specifik diskurs och hur den produceras 

och reproduceras, snarare än att vi identifierar vilka diskurser som är återkommande inom 

området.  

Ett första steg i bearbetning av studiens data var att läsa igenom och granska handböckerna 

för att på så vis bekanta oss med dem och deras språk. Då Socialstyrelsens handböcker för 

socialtjänsten inte har ett fokus på kön har olika delar av handböckerna fått mer betydelse 

än andra. Samtliga texter gällande kön har markerats och sedan lästs upprepade gånger för 

att finna gemensamma och återkommande drag, för att på så vis arbeta fram resultatets 

teman. Viktigt har också varit att markera och notera när Socialstyrelsen använder 

könsneutralt språk i deras handböcker, för att på så vis kunna urskilja om det finns någon 

relation mellan när språket är könsneutralt eller påverkat av tvåkönsnormen.   

4.3.1 Beskrivande kvantitativ analys och dekonstruktion 

Bryman (2011) beskriver hur kvalitativa analyser ibland kan behöva kvantitativ metod för 

att förtydliga och förklara sin analys. För att inleda denna studies analys och få en överblick 

av ordvalen i materialet samt hur kön konstrueras, produceras och reproduceras i 

materialet genomfördes först en beskrivande kvantitativ analys där begrepp, som 

pronomen, har räknats för att få en uppfattning av hur könsneutralt eller 

tvåkönsnormsstyrt språket i handböckerna är. Exakt vilka begrepp som kvantifieringen 

bygger på bifogas som bilaga (se Bilaga 1). 

För att skapa en så rättvis och korrekt bild som möjligt har de begrepp förts med i 

kvantifieringen lästs och valts ut i sin kontext. Med begreppets kontext syftas det 

exempelvis till begreppet ”man” som kan ha både en könsneutral och könsbunden 

betydelse samt tillhöra andra begrepp och definitioner som ”god man”. För att föra 

korrekta siffror i kvantifieringen lästes därmed begreppen i sitt sammanhang för att sedan 

föras in under rätt rubrik. Exempelvis har de tillfällen som begreppet ”man” utgör ”god 

man” inte tagits med i studiens kvantifiering och inte heller begreppet ”enskild” när det 

syftar till ”enskild verksamhet”.  

I denna analysnivå inspirerades vi även av metoden dekonstruktion (Berg & Wickman, 

2010). Vi undersökte hur och var könsbundna begrepp förkom i texterna och hur de 
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användes som binära oppositioner. Begreppen som vi undersökte var ”han”, ”hon”, 

”honom”, ”henne”, ”man”, ”kvinna”, ”pojke” och ”flicka”. Genom att undersöka hur 

dessa begrepp användes som motsatser och binära oppositioner kunde vi också undersöka 

tvåkönsnormens framträdande i texterna.  

4.3.2 Diskurs som text 

Diskurs som text fokuserar på textens lingvistiska struktur och ordval (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000). Handböckerna har analyserats med hjälp av analysredskapen modalitet 

och etos genom att undersöka sanningsgraden som förmedlades i texterna samt urskilja de 

ordval som Socialstyrelsens handböcker använder som identitetsmarkörer. 

Vid användning av analysredskapet modalitet markerade vi initialt de ord och meningar 

som vi ansåg representera hur begreppet modalitet kan se ut genom att se på texternas 

egenskaper och se hur det med hjälp av olika ordval och meningsbyggnader förmedlade 

olika sanningsgrad. På så vis kunde vi analysera vilken grad av objektiv eller subjektiv 

modalitet som finns i texterna som behandlar kön som en binär kategori. Att lägga fram 

tolkningar av ett resultat som en sanning likt "pojkar har ett större normbrytande 

beteenden än flickor" är att använda objektiv modalitet till skillnad från den subjektiva 

modalitet som finns i "vår forskning visar att pojkar har ett större normbrytande beteende 

än flickor" eller att ”vår forskning visar att det finns ett samband mellan normbrytande 

beteende och biologiskt kön”.  

Genom att markera de delar av texterna som vi fann särskilt talande för skapandet av 

identiteter har vi med hjälp av analysredskapet etos kunnat undersöka och analysera hur 

identiteter gällande kön kan skapas genom språket i handböckerna. Med hjälp av den 

beskrivande kvantitativa analysen har vi kunnat se vilka begrepp som vanligtvis används 

vid beskrivandet av människor. I dessa texter har vi sedan kunnat se hur olika ordval och 

språkbruk vävs samman för att skapa identiteter genom språket. Exempelvis har vi 

analyserat hur texter kan skapa en binär identitet till ett könsneutralt begrepp, som ”den 

enskilde”, genom att upprepat användas tillsammans med begreppen ”han” och ”hon”.  

4.3.3 Diskurs som praktik 

Den diskursiva praktiken syftar till hur texter produceras och konsumeras (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). För att analysera denna nivå används begreppen intertextualitet 

och interdiskursivitet i denna studien.  
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Intertextualisering betyder sammanfattat att texter påverkar och påverkas av varandra 

(Bergström & Boréus, 2012). Socialstyrelsens handböcker kan ses som en 

intertextualisering av allmänna råd, föreskrifter, lagstiftning, statistik osv. För att 

exemplifiera hur vi använde begreppet intertextualitet i studien hänvisas det till hur vi 

analyserade de texter vi rubricerar som ”lagtext”. Först jämförde vi vår markerade text med 

det lagrum som citeras eller det hänvisas till. Om den markerade texten var ett direkt citat 

av lagrummet ansåg vi detta vara en hög grad av manifest intertextualitet vilket innebär att 

skribenten direkt refererar till en annan text (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Var den 

markerade texten istället en omformulering av lagrummet ansåg vi att det var en lägre grad 

av manifest intertextualitet och att Socialstyrelsen hade kunnat göra ett aktivt val att 

förändra texten och diskursordningen.  

Interdiskursivitet är ett begrepp gällande vilka texter, ordval och diskurser som får ta plats 

och är framträdande i texter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  För att exemplifiera 

hur vi använt oss av begreppet har vi undersökt vilka diskurser om kön som är 

framträdande i texterna. När Socialstyrelsen låter dominerande diskurser, som 

tvåkönsnormen, vara de diskurser som får utrymme i handböckerna kan 

interdiskursiviteten ses som låg. När olika diskurser om kön och könsidentitet får utrymme 

öppnas möjligheter upp för nya diskursordningar, vilket kan ses som en högre grad av 

interdiskursivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.3.4 Social praktik 

Den sociala praktiken kan ses som verkligheten runtom både texten och diskursordningen 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  Då Fairclough (1992a) menar att den sociala 

praktiken måste kompletteras med en annan lämplig teori har analysförfarandet i denna 

studies tidigare influerats av queerteoretiska synsätt på hur kön produceras och 

reproduceras i texter. Det är i den sociala praktiken som vi kan se hur vissa ordval, 

språkbruk och diskursordningar påverkar synen på kön och vilka diskurser som produceras 

och reproduceras.  

För att genomföra en tydlig beskrivning av hur Socialstyrelsens handböcker för 

socialtjänsten faktiskt påverkar synen på kön för personal inom socialtjänsten krävs det 

ytterligare och mer omfattande studier än vad denna uppsats har möjlighet att genomföra. 

Således kommer en reflekterande diskussion om den sociala praktiken att föras i avsnittet 

6. Sammanfattande diskussion och slutsatser där det presenteras antaganden om hur språkbruket 
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i Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten eventuellt skulle kunna påverka synen på 

kön för personal inom socialtjänsten än att ge ett svar på frågan.  

4.4 Studiens tillförlitlighet  

Inom kvalitativ forskningstradition är inte syftet att fastslå en objektiv sanning eller 

avspegling av verkligheten (Bryman, 2011). Enligt socialkonstruktivistisk tradition 

undersöks det snarare hur olika uppfattningar och tolkningar av verkligheten kan 

konstrueras genom exempelvis språket (Wenneberg, 2001). Avsikten med denna studie är 

således inte att förmedla en sanning om hur Socialstyrelsen producerar och reproducerar 

tvåkönsnormen i deras handböcker för socialtjänsten utan bör snarare ses som 

undersökning av hur tvåkönsnormen kan ses som en uppfattning och tolkning av 

verkligheten som avspeglas i offentliga dokument. 

En studies validitet handlar om att undersöka det som är avsett att undersökas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Validitetsfrågan i studier enligt forskningstraditionen kritisk 

diskursanalys kan även relateras till vilket maktperspektiv som studien utgår ifrån. Om 

makt accepteras som ett fenomen skapat av diskurser som i sin tur är skapat av människor, 

anses också en analys av diskurser vara en relevant forskningsmetod. Vid citering av de 

texter som granskas och en tydlig förklaring till hur texten granskas och analyseras med 

hjälp av analysredskap, höjs också genomskinligheten och validiteten i studien (Bergström 

& Boréus, 2012).  Genomskinligheten i denna studie förtydligas i avsnittet 4.3 Bearbetning 

av data, där det tydligt beskrivs hur materialitet i studien har analyserats och vilka 

analysredskap som har använts. Genom att redogöra för hur analysprocessen har 

genomförts ökar transparensen och således validiteten i studien.  

Enligt Thurén (2007) innebär reliabilitet att studiens tillvägagångssätt, beskrivning av 

metoder och empiri, ska vara så pass tydligt att någon annan ska kunna genomföra samma 

studie och få samma resultat. Kvale och Brinkmann (2009) å andra sidan, menar att 

kvalitativ forskning inte har som mål att generalisera och förmedla en sanning utan snarare 

handlar om att exemplifiera och redovisa uppfattningar. Trots att denna studie är tydlig i 

sitt tillvägagångssätt, beskrivning av metoder och i sitt val av empiri innebär detta inte 

nödvändigtvis att en annan forskare skulle komma fram till samma resultat. Detta är delvis 

på grund av den förförståelse som vi hade. I rollen som ”forskare” hade vi, som de allra 

flesta människor, redan en förförståelse om kön och könsidentitet. I dessa fall är det viktigt 

att det finns en balans mellan objektiviteten och subjektiviteten samt en distans till ämnet 
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(May, 2001). För att inte låta våra egna upplevelser och förförståelse av kön och 

tvåkönsnormen få för stort inflytande i studiens analysförfarande och resultat krävdes att 

de tolkningar som gjordes utfördes enligt metodens regler. Detta är av vikt vid studier som 

baseras på just tolkningar av texter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Bryman (2011) menar att dokument ska betraktas utifrån vilken status de har innan de 

studeras och analyseras. Hen menar att offentliga dokumenten kan visa en viss typ av 

verklighet av en organisation. Det innebär exempelvis att Socialstyrelsens handböcker kan 

visa hur de som myndighet representerade en viss social verklighet i dokumenten. På så vis 

kan dessa typer av dokument avslöja myndighetens etiska åsikter och dess utveckling. 

Atkinson och Coffey (2004) motsäger Brymans (2011) syn gällande dokument då de menar 

att dokumenten i sig inte kan representera en verksamhets bakomliggande verklighet. De 

menar istället att dokument måste analyseras utifrån sin kontext och sitt syfte. Atkinson 

och Coffey (2004) menar att ett dokument enbart uppnår vad upphovsmännen syftar till 

att det ska uppnå, vilket är att ge läsaren ett specifikt intryck. Således menar de att 

dokument inte fullt ut kan representera en bakomliggande verkligheten hos en verksamhet, 

vilket vi antar är ett rimligt antagande. Vi anser dock att texter kan skapa ett specifikt intryck 

och således kan påverka hur människor kan komma att betrakta en viss verksamhet.  

4.5 Etiska överväganden 

En god och grundläggande forskningsetik förklaras enligt Vetenskapsrådet (2011) genom 

att studien ska ha använt lämpliga metoder som tillämpats korrekt vid analysförfarandet 

samt att inga observationer utelämnats även om de motsäger studiens förväntade resultat.  

Fairclough (1992b) menar även att forskningsresultat av kritiska diskursanalyser ska 

genomgå etiska överväganden innan de kan användas. Då denna studie är en kritisk 

diskursanalys av sekundärdata i form av offentliga dokument ställs nödvändigtvis inte de 

forskningsetiska frågeställningar och principer som ställs i samband med en kvalitativ 

intervjustudie eller kvantitativ enkätstudie, som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Då det empiriska materialet 

består av Socialstyrelsens redan publicerade handböcker finns det inga etiska skäl att bevara 

någon anonymitet i texterna men istället ställs det krav på oss forskare att värdera och 

beakta sanningshalten i de texterna som analyseras. För att undvika etiska dilemman är det 

av vikt att tydligt redogöra för vilka texter som studien baseras på samt redogöra 
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analysförfarandet och forskningsprocessen på ett så tydligt sätt som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

En utgångspunkt inom humaniora- och samhällsvetenskap är att inte utsätta individer för 

skada, kränkning eller förödmjukelse och att ha ett etiskt övervägande vid studier som 

baseras på redan utsatta grupper (Vetenskapsrådet, 2002). Vid genomförandet av en 

diskursanalys öppnas möjligheten att tillskrivas makten att kategorisera och benämna 

grupper (Andersson & Swärd, 2008) vilket är viktigt att ta hänsyn till i denna studie då den 

bland annat baseras på hur texter kan konstruera identiteter gällande individer som 

identifierar sig bortom eller emellan det binära könssystemet. Genom processen har vi 

således noga övervägt möjligheten att vår studie skulle kunna leda till ytterligare stämpling 

av målgruppen som avvikande.  Denna studie har inte som avsikt att skada, kränka eller 

förödmjuka någon eller någon grupp. Den har heller inte som avsikt att stämpla någon 

eller någon grupp som avvikande utan vill snarare lyfta fram den avvikande stämplingen 

som problematisk. Studien har som forskningsetiskt mål att belysa hur könsnormer och 

könssystem skapas och återskapas för att få ett mer inkluderande och jämställt samhälle.  

5. Resultat 

Resultatet presenterar hur analysnivåerna diskurs som text och den diskursiva praktiken kan 

påvisa hur tvåkönsnormen konstrueras, produceras och reproduceras i handböckerna. 

Följande avsnitt är således resultatet av en analys av identitetsskapande och graden av 

sanningsanspråk som förmedlas i texterna samt hur handböckerna förhåller sig till andra 

texter och tillhörande språkbruk. Den sociala praktikens dimension genomsyrar resultatet 

genom det queerteoretiska synsättet och perspektivet på hur kön konstrueras, produceras 

och reproduceras i texter.  

I studiens resultat presenteras först den beskrivande kvantitativa analys som studien bygger 

på. Det är genom denna kvantifiering av begrepp studiens teman identifierats. Det var 

framförallt i tre teman som tvåkönsnormen var mer eller mindre framträdande, vilket var 

när handböckerna refererar till lagtexter, statistik och texter om våld. Då tid och rum är av 

betydelse för diskurser och diskursordning redovisas även vilket år materialet är publicerat, 

speciellt när vi menar att det har betydelse för hur framträdande tvåkönsnormen blir i 

texterna.  
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5.1 Förekomsten av könsbundna och könsneutrala ord 

I detta avsnitt redogörs det för hur tvåkönsnormen har identifierats i handböckerna hur 

resultatet av denna analys kan tolkas. En bilaga med den fullständiga kvantifieringen 

bifogas som bilaga (se bilaga 1).  

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Sammanfattad kvantifiering  

I tabellen ovan (Tabell 2. Sammanfattad kvantifiering) presenteras utvalda ord från 

handböckerna som beskriver individer. För att beskriva könsneutraliteten i texterna 

används exempelvis begreppet barn 3932 gånger när texter beskriver individer under 18 år, 

i jämförelse med användandet av de könsbundna begreppen ”pojke”/”pojkar” och 

”flicka”/”flickor” som använts 61 gånger. Detta exempel kan med andra ord beskriva hur 

mer förkommande könsneutrala begrepp är i handböckerna samtidigt som de å andra sidan 

använder pronomen ”han”/”honom” och ”hon”/”henne” 2234 gånger, och det 

könsneutrala pronomenet ”hen” noll gånger. Könsneutraliteten i texterna är således 

skiftande och kan ses som både hög och låg. Det resultat som är framträdande är dock ett 

genomgående uteslutande av att använda ickebinära pronomen eller ickebinära alternativ 

till kön i texterna. En fördjupad analys visar även hur användandet av vissa könsneutrala 

begrepp ändå kan komma att bidra till att reproducera tvåkönsnormen.  

5.2 Uteslutandet av ickebinära kön vidmakthåller tvåkönsnormen 

Trots att kvantifieringen av begrepp till synes visar att könsneutrala begrepp är vanligt 

förekommande menar vi att tvåkönsnormen är genomgående och dominerande i 

handböckerna. Den språkliga könsneutraliteten kan snarare ses som en neutral förhållning 

till föreställningen av de två binära könen, än en neutral förhållning till flera kön. Detta 

Ord Total 

han/honom 1142 

hon/henne 1092 

Hen 0  

man/män 83 

kvinna/kvinnor 263 

pojke/pojkar 28 

flicka/flickor 33 

barn 3932 

ungdom/ungdomar 526 

man (neutral) 679 

enskild 238 

individ 29 
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eftersom kön upprätthålls som en binär kategori när begrepp som ”han” och ”hon”, ”man” 

och ”kvinna”, ständigt upprepas i relation till ett könsneutralt begrepp som t.ex. ”barnet”. 

Således kan användandet könsneutrala begrepp i kombination med könsbundna begrepp 

bidra till att tvåkönsnormen ändå reproduceras. Det leder i sin tur till att diskursen både 

vidmakthålls och stärks samtidigt som andra alternativ till kön blir uteslutna och ses som 

avvikande (Butler, 1999). Det könsneutrala pronomenet ”hen” använts exempelvis inte alls 

i samtliga handböcker. Pronomenet ”hen” infördes i Svenska Akademins ordlista först år 

2015, vilket kan förklara varför de handböcker som publicerats innan 2015 inte använder 

ordet. Det förklarar dock inte helt varför de handböcker som publicerats efter införandet 

av ”hen” inte anammar en könsneutral förhållning, även om också kan ta lång tid för nya 

begrepp att anammas.   

När ”han” och ”hon” är de pronomen som presenteras och ”hen” aktivt utesluts, leder det 

till att ”han” och ”hon” blir normativt accepterade pronomen och ”hen” osynliggörs som 

pronomen. Tvåkönsnormen kan sägas dominera i handböckerna genom att utesluta 

ickebinära alternativ till kön, vilket leder till ett vidmakthållande av diskursen om kön som 

en binär kategori.  

För att sammanfatta temat anser vi att även om nya ord och pronomen tillförs språket kan 

det kanske krävas mer för att förändra en diskurs. Om pronomenet ”hen” skulle användas 

någon enstaka gång i texterna skulle det fortfarande uppfattas och stämplas som avvikande. 

Införandet av nya ord och pronomen, som ”hen”, behöver konsekvent anammas och 

användas i den vardagliga kommunikationen för att det så småningom ska införlivas. Då 

Svenska Akademins ordlista tillfört och accepterat ett tredje alternativ till pronomen och 

könsidentitet men rättsväsendet och statens institutioner inte accepterat ett tredje eller fler 

alternativ till juridiskt kön, kommer kanske inte heller språkbruk och diskursordning att 

förändras så lätt. Detta kan möjligtvis förklara hur det kommer sig att Socialstyrelsen inte 

implementerat pronomenet ”hen” eller en neutral förhållning till kön. Å andra sidan skulle 

det gå att hävda att de könsneutrala begreppen inte skulle behöva åtföljas så ofta av ”han” 

eller ”hon”.    

5.3 Hur tvåkönsnormen reproduceras trots könsneutralitet i juridiska 
texter 

Att tvåkönsnormen reproduceras trots könsneutralitet i texterna innebär att vissa 

kombinationer av ord och ett ständigt upprepande av ord kan leda till att normer 
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reproduceras. I Socialstyrelsens definition av handböckerna framgår det hur de bygger på 

andra texter, bland annat lagtexter. Begreppet intertextualisering förklarar Socialstyrelsens 

handböcker på ett tydligt sätt, då grundtanken för intertextualisering är att alla texter 

härstammar från andra texter då de inte kan ses som separata enheter med information 

som kan skiljas från varandra utan snarare beskrivs som ett flöde av information som 

skapas av varandra (Bergström & Boréus, 2012). Vid intertextualisering öppnas 

möjligheten upp för att omformulera texter och byta ut ord som får representera innehållet 

i texten. Det skapas även en möjlighet att förändra eller reproducera rådande normer och 

diskurser.  

Nedan redovisas två utvalda citat och lagrum som styr Socialstyrelsens verksamhet och 

grundidé, nämligen Regeringsformen och Diskrimineringslagen. Dessa lagrum behandlar 

principen om alla människors lika värde samt främjandet av alla människors rättigheter och 

möjligheter i samhället. De syftar således till att det allmänna ska motverka diskriminering 

av människor bland annat på grund av kön och/eller könsöverskridande identitet eller 

uttryck.  

En grundläggande princip i den svenska rättsordningen är alla människors 

lika värde. Denna princip kommer till uttryck i bl.a. 1 kap. 2 § 

regeringsformen (1974:152), RF, där det sägs att den offentliga makten 

ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Det allmänna 

ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet 

som gäller den enskilde som person. Detta är en markering av att det 

allmänna ska motverka diskriminering. (Socialstyrelsen, 2015a, s.52) 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) ska motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. (Socialstyrelsen, 2015a, s.53) 

Ovanstående citat beskriver Socialstyrelsens grundprinciper mot diskriminering mot bland 

annat kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Dessa citat/lagrum reproducerar 
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i sig inte synen på kön eller könsidentitet som en binär kategori men de har ändå betydelse 

för studien sett till Socialstyrelsens intentioner. Socialstyrelsen har inte vidmakthållandet 

av tvåkönsnormen som en uttalad intention men det är heller inte intentionerna som alltid 

avgör hur diskurser och normer produceras och reproduceras. Exempelvis menar Butler 

(1999 att författare är fångade i sitt eget språk och att det är författarens egna associationer 

och förförståelse som påverkar vilka budskap som kommer att förmedlas i texten. Citaten 

exemplifierar därmed hur Socialstyrelsen har en intention att inte diskriminera eller 

reproducera synen på kön som en binär kategori. Ändå kommer kommande resultat att 

visa hur Socialstyrelsen kan reproducera tvåkönsnormen implicit, vilket vi menar kan 

betraktas som diskriminering i form av osynliggörande.  

Även om Socialstyrelsen inte aktivt verkar för att producera och reproducera synen på kön 

som en binär kategori dominerar tvåkönsnormen trots detta i flera delar av handböckerna. 

Nedan presenteras citat hämtade ur handböckerna för att exemplifiera hur tvåkönsnormen 

dominerar i juridiska texter. Citaten är exempel på hur könsneutrala begrepp kan 

reproducera tvåkönsnormen i vid ett ständigt upprepande av vissa kombinationer av ord.  

Insatser enligt LSS ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om 

den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta 

ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare 

begära insatser för honom eller henne (8 § LSS). (Socialstyrelsen, 2014b, s.71) 

När unga som fyllt 18 år begår brott efter fyllda 18 års ålder är det i 

första hand kriminalvården som har ansvar för personutredningen. Om 

frivården i detta sammanhang begär uppgifter från socialnämnden är 

nämnden skyldig att lämna upplysningar om den enskilde och föreslå de 

åtgärder som nämnden anser behövs för att främja hans eller hennes 

anpassning i samhället (6 § lag [1991:2041] om särskild personutredning i 

brottmål). (Socialstyrelsen, 2009, s.67) 

För att ha rätt till bistånd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att 

bidra till sin egen försörjning, bland annat genom att försöka få ett arbete. 

Rätten till försörjningsstöd preciseras i 4 kap. 3 §. (Socialstyrelsen, 2013b, s.20) 

Socialstyrelsen använder här begreppet ”den enskilde” för att syfta till aktören i 

sammanhanget. Aktören, ”den enskilde”, kan ses som ett könsneutralt begrepp som syftar 
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till olika individer men får även en snävare betydelse beroende på de kringliggande 

ordvalen. Citaten använder begreppet ”den enskilde” tillsammans med de könsbestämda 

begreppen ”han” och ”hon” samt ”honom” och ”henne”. Detta är ett exempel på hur ord 

som används i en text utan intention kan vidmakthålla tvåkönsnormen. När 

meningsuppbyggnaden gör att begreppet ”den enskilde” syftar till att denne ska ”…göra 

vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning…” bildas således en förståelse 

för begreppet ”den enskilde” som en definition av ”han” eller ”hon” och skapar då en viss 

identitet för begreppet ”den enskilde”, det vill säga skapar ett slags etos (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). När ”den enskilde” blir en benämning för ”han” och ”hon” blir således 

användandet av ett könsneutralt begrepp som ”den enskilde” samtidigt ett vidmakthållande 

av den binära synen på kön och ett etos av ”den enskilde” som antingen en ”han” eller 

”hon”. Samma princip gäller när i grunden könsneutrala begrepp som ”sökande”, 

”individer”, ”personer”, ”barnet”, ”ungdomen” med flera, får bli en benämning för 

identiteterna ”han”, ”hon”, ”honom” och ”henne”.  

Om ovanstående citat istället dekonstrueras i syfte att urskilja binära oppositioner och 

påvisa förhållandet mellan dem (Berg & Wickman, 2010) kan man se hur ”han” och ”hon” 

används tillsammans som motsatser. När detta görs naturaliseras könsnormerna om ”man” 

och ”kvinna” som något binärt och det som hamnar utanför ses som onaturligt och fel 

(Butler, 1999). Det bidrar då till att ”han” och ”hon”, ”man” och ”kvinna” uppfattas som 

naturliga och normala kön medan könsidentiteter bortom eller emellan ”man” och 

”kvinna” riskerar att uppfattas som avvikande och onormala.  

Ett annat exempel på hur binära könsidentiteter skapas i handböckerna trots en viss grad 

av könsneutralitet exemplifieras i följande citat, som är en beskrivning av när ”barnet” 

behöver placeras i annat hem än det egna: 

Om barnet behöver vård i ett annat hem än det egna och vårdnadshavarna eller 

barnet, när han eller hon fyllt 15 år, däremot inte samtycker till sådan vård kan 

det bli aktuellt med vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU.  (Socialstyrelsen, 2015d, s.21) 

Utifrån etos skapar skribenten en identitet av det könsneutrala ordet "barnet" (Bergström 

& Boréus, 2012). I citatet beskrivs "barnet" som en "hon/han" och därmed uteslutes andra 

eventuella könsidentiteter och ickebinära alternativ. Därmed blir barnet, som är ett 
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könsneutralt ord i grunden, bunden till tvåkönsnormen och de binära oppositionerna. 

Eftersom identiteter konstrueras genom språk och ordval (Winther Jørgensen & Philips, 

2000) kan även synen på ”hon” och ”han” som varandras motsatser dekonstrueras genom 

språket. Genom att upprepat och enbart använda begreppen ”han” och ”hon” som 

varandras motsatspar konstrueras synen på kön som en binär och alla andra alternativ blir 

avvikande (Butler, 1999). Kön som binär kategori kan dekonstrueras genom att upphöra 

med att upprepande använda ”han” och ”hon tillsammans och som utgörande motsatspar, 

samt genom att införa fler alternativ till kön, exempelvis ”hen”, i det vardagliga 

språkbruket, exempelvis ”hen”.  

Vad som vidare har uppmärksammats är att Socialstyrelsen ofta hänvisar till lagrum utan 

att direkt citera dessa. Vid hänvisning snarare än citering öppnas också möjligheten upp 

för att omarbeta en text, exempelvis att omarbeta könsbundna begrepp till könsneutrala 

begrepp i texten. Nedan exemplifieras det hur Socialstyrelsen skriver utifrån ett lagrum 

gällande hjälp och vård till missbrukare samt hur lagrummets originalformulering ser ut. 

Detta citat är således ett exempel på hur en intertextualisering (Bergström & Boréus, 2012), 

kan se ut och hur språk och ord har betydelse för vilka normer som förmedlas även vid 

omformuleringar.  

Socialnämnden ska dessutom aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att 

komma ifrån missbruket. Det framgår av bestämmelserna i 5 kap. 9 § 

SoL. Där framgår också att nämnden är skyldig att i samförstånd med den 

enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 

(Socialstyrelsen, 2015a, s.86) 

 

5 kap. 9 § …Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren 

får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen 

och vården och noga bevaka att planen fullföljs. (Socialtjänstlagen 2001:453) 

Vid hänvisningen, eller intertextualiseringen, av lagrummet skulle definitionen av den 

enskilde missbrukaren som ”han eller hon” istället kunnat få en könsneutral form, 

exempelvis ”denne” eller ”den enskilde”. Genom att Socialstyrelsen ändå behåller de 

könsbundna begreppen ”han eller hon” vid en intertextualisering av lagrummet 
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reproduceras ”den enskilde” som antingen en man eller kvinna samtidigt som de också 

reproducerar tvåkönsnormen.   

5.4 Hur sanningsanspråk om tvåkönsnormen skapas genom statistiska 
texter och forskning 

Ett ytterligare tema där tvåkönsnormen tycks dominera i handböckerna är i statistiska 

texter och vid hänvisning till forskning. För att förstå detta resultat fokuseras det på vilket 

budskap och vilken sanningsgrad som skapas i statistiska texter och forskning som används 

i handböckerna. Nedan presenteras ett citat som hänvisar till statistik som Socialstyrelsen 

hämtat från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och vilken grad av sanning som citatet skapar. 

Citatet är taget ur ett sammanhang som hänvisar till kön som en betydande faktor gällande 

ungdomar som begår våldshandlingar och brott.   

Generellt sett utsätts pojkar oftare för någon form av stöldbrott än 

flickor. Pojkar utsätts även oftare än flickor för såväl grövre som lindrigare 

våldshandlingar. Däremot utsätts pojkar och flickor i ungefär lika 

stor utsträckning för hot som innebär att de känner sig rädda. Risken att 

utsättas för brott är vidare större bland dem som uppger att de själva har 

begått brott. (Socialstyrelsen, 2009, s.20) 

När påståendet ”Pojkar utsätts även oftare än flickor för såväl grövre som lindrigare 

våldshandlingar” används istället för formuleringen ”Enligt statistik hämtat från BRÅ 

framgår det att pojkar utsätts även oftare än flickor för såväl grövre som lindrigare 

våldshandlingar” läggs statistikens resultat fram som en sanning, objektiv modalitet, 

snarare än som en tolkning av ett resultat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom 

att hänvisa till BRÅ:s statistik och framhäva det som en sanning medför detta konsekvenser 

för hur agenterna i texten framställs. Vi menar att då texten enbart nämner pojkar och 

flickor som de ungdomar som kan begå brott, framställs de som de enda naturliga, normala 

och ”sanna” ungdomarna. Vidare förstärks också uppfattningen om att det finns en 

påtaglig skillnad mellan att vara ”pojke” och ”flicka”, vilket i sin tur också är ett sätt att 

vidmakthålla synen på kön som en binär kategori och ”man/pojke” och ”kvinna/flicka” 

som motsatser.  

Ytterligare exempel på hur vidmakthållandet av kön som en binär kategori skapas genom 

statistiska texter kan se ut redogörs det för i citatet nedan. I följande citat, hämtat från en 
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handbok som behandlar socialnämndens ansvar gällande barn och unga som är placerade 

i familjehem eller HVB, kan det urskiljas hur kön framställs som en dikotom variabel.  

Familjehem är den i särklass vanligaste placeringsformen. Bland barn och unga 

med insats den 1 november 2011 var 67 procent placerade i familjehem och i 

åldersgruppen 0-12 år nära 90 procent. Fler pojkar än flickor berördes av någon 

typ av heldygnsinsats under 2011, oavsett redovisningsmått. Knappt 60 

procent var pojkar och drygt 40 procent flickor. Pojkarna var i något högre 

utsträckning än flickorna placerade i HVB jämfört med i familjehem. 

(Socialstyrelsen, 2013a, s.27) 

Här exemplifieras det hur statistiken binds upp mot kön som en dikotom variabel och som 

därmed skapar kön som en binär kategori. Den statistik som det hänvisas till i detta 

avseende är Socialstyrelsens egna officiella statistik, vilket också belyser hur Socialstyrelsens 

egna rapporter är bunden till tvåkönsnormen och att de med andra ord inte enbart implicit 

men också aktivt bidrar till att den reproduceras. När de inte skapar statistik som redogör 

för individer som identifierar sig bortom eller emellan det binära könssystemet kan även 

resultaten bli felaktiga (Frohard-Dourlent, et.al., 2016). De som identifierar sig bortom eller 

emellan det binära könssystemet blir därmed intvingade i könen ”flicka”, ”pojke”, 

”kvinna” eller ”man” baserat på deras biologiska eller juridiska kön, och inte baserat på 

deras egna könsidentitet. En konsekvens är att vissa individer förlorar möjligheten till att 

kunna identifiera sig själva i det kön som de upplever sig vara och blir istället tillfogade ett 

etos, en identitet (Thörn, 2004). Likt tidigare resonemang kan individer visserligen göra 

motstånd men de kan även sakna möjlighet att göra motstånd innan texter som producerar 

en viss identitet konsumeras av en läsare.  

Statistik och kvantitativa studier är problematisk när det gäller att fånga upp individer som 

identifierar sig utanför det binära könssystemet (Frohard-Dourlent et.al., 2016). Enligt 

Bryman (2011) är kön i den kvantitativa forskningstradition dikotom, alltså en kategori 

eller variabel med endast två möjliga alternativ. Då kön som en dikotom eller binär kategori 

är en djupt rotad tanke och tradition inom den kvantitativa forskningen kan detta vara en 

möjlig förklaring till att Socialstyrelsen inte för statistik baserat på upplevelse av 

könsidentitet och exkluderar individer som identifierar sig bortom eller emellan det binära 

könssystemet. Då det material de baserar deras handböcker på, oavsett om det är egen 

framtagen statistik eller hämtat från exempelvis BRÅ, i sin tur inte inkluderar dessa 
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individer, kan heller inte deras handböcker presentera någon statistik gällande dem. När 

forskningen bortser från människor som identifierar sig utanför det binära könssystemet 

går de miste om nyanser och detaljer i studierna (Frohard-Dourlent et.al., 2016), samtidigt 

som de reproducerar synen på könen som en binär kategori och osynliggör de som 

identifierar sig bortom eller emellan könen man och kvinna, vilket är de individer som de 

har ett uttalat syfte att inte diskriminera (Socialstyrelsen, 2015a) 

När en handbok bifogar en bilaga kan detta betraktas som en manifest intertextualisering, 

vilket kan sammanfattas till när en text direkt citerar eller hänvisar till andra texter (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I handboken Barn och unga som begår brott – Handbok för 

socialtjänsten (2009) bifogas en bilaga om skydds- och riskfaktorer kallad Bedömning av risk- 

och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga: Hur kan vi använda teori och forskning i 

praktiken?. I bilagan uppmärksammas dels hur kön konstrueras och framställs, och hur de 

vidmakthåller kön som en binär kategori med hjälp av biologisk determinism. Följande 

citat representerar hur kön konstrueras och tvåkönsnormen vidmakthålls i ovanstående 

bilaga:  

Ytterligare en indelning av faktorer innebär att man skiljer mellan föränderliga 

(dynamiska) och oföränderliga (statiska) faktorer. De potentiellt 

föränderliga faktorerna är möjliga att påverka. Det kan exempelvis 

vara föräldrars uppfostringsmetoder eller den unges grad av impulsivitet. 

Oföränderliga riskfaktorer (t.ex. kön, etnicitet, debutålder i normbrytande 

beteende när debuten redan skett) går däremot inte att påverka. 

(Socialstyrelsen, 2009, s.171) 

 

När Socialstyrelsen bifogar och hänvisar till material likt det ovan bidrar de till att 

reproducera detta som något statiskt och oföränderligt samt biologiskt determinerat 

(Lykke, 2009).  

Vad som är värt att poängtera vid analysen av intertextualisering och interdiskursivitet är 

dock att Socialstyrelsen själva är medvetna om att de hänvisar till andra texter. Dels genom 

deras definition av handböckerna (redovisat i avsnitt 2.2.1 Socialstyrelsens handböcker) samt 

i exempelvis handboken Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

våld i nära relationer (2016), där det framgår att de utgår från att: 
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I möjligaste mån används könsneutrala begrepp. Vid hänvisningar till forskning 

eller annan litteratur används samma könsbestämningar som i de angivna 

publikationerna. (Socialstyrelsen, 2016, s.12) 

Betraktar man dock denna medvetenhet utifrån interdiskursivitet så låter Socialstyrelsen 

trots allt dessa texter att aktivt ta plats i handböckerna, och reproducerar trots allt 

tvåkönsnormen. När texter som reproducerar tvåkönsnormen får ta plats i handböckerna 

bidrar detta till att vidmakthålla de två enda och ”rätta” könen. Diskursen kön som en 

binär kategori blir således den som får framträda och ta plats.  

5.5 Texter om våld skapar avvikande kön, könsidentiteter och könsuttryck 

När Socialstyrelsen beskriver våld i handböckerna produceras tvåkönsnormen som en 

genomgående diskursordning även om det förkommer en viss grad av interdiskursivitet. 

Temat Texter om våld skapar avvikande kön, könsidentiteter och uttryck beskriver hur diskursen 

om kön som binära kategorier är tydlig även om det också är ett område i Socialstyrelsens 

handböcker som nämner att det finns individer som inte identifierar sig med denna norm. 

Nedanstående citat är ett förtydligande av en lagtext som behandlar vem som omfattas av 

socialnämndens ansvar gällande våld i nära relationer. Detta citat representerar hur texterna 

skapar en avvikande identitet, etos, för de individer som identifierar sitt kön bortom eller 

emellan den binära könskategorin.  

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp. Det framgår av bestämmelserna i 5 

kap. 11 § SoL. Bestämmelsen omfattar samtliga brottsoffer, oavsett ålder och 

kön. Där framgår också att socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor 

och barn i vissa situationer. Det gäller dels kvinnor (även kvinnor under 18 

år69) som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, 

dels barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. 

Barn i sådana situationer är enligt 5 kap. 11 § fjärde stycket SoL offer för brott. 

Män kan liksom pojkar vara offer för våld av närstående, och socialtjänstens 

ansvar omfattar även dem.” (Socialstyrelsen, 2015a, s.88) 

Citatet inleds med att förklara att ”bestämmelsen omfattar alla brottsoffer, oavsett ålder 

och kön”. Efter detta stycke framgår det att socialnämnden har ett särskilt ansvar för 

kvinnor och barn för att sedan förtydliga att ansvaret även omfattar män och pojkar. Detta 
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citat är ett tydligt exempel på McNeilly (2014) resonemang om ineffektiviteten som finns i 

lagar på grund av den binära kategoriseringen de utgår ifrån samt hur diskursen om kön 

som binär kategori explicit vidmakthålls. När ”alla brottsoffer, oavsett ålder och kön” 

definieras som ”kvinnor och män” och ”flickor och pojkar” blir de som identifierar bortom 

eller emellan könen ”man”, ”pojke”, ”flicka” och ”kvinna” per automatik avvikande och 

även osynliggjorda. De existerar helt enkelt inte i egenskap av att vara brottsoffer.  

Ett liknande exempel finns under rubriken ”Författningen gäller alla oavsett kön eller 

könsidentitet” i handboken Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 

med våld i nära relationer (2016) som presenteras nedan.  

Alla som blir utsatta för våld i nära relationer, oavsett kön eller könsidentitet, 

har rätt till stöd och skydd. Författningen har utformats med utgångspunkt i 

brottsofferbestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL som omfattar alla brottsoffers rätt 

till stöd och hjälp, med avgränsningen för brott som avser våld i nära relationer. 

Föreskriften och de allmänna råden gäller därför för såväl kvinnor och män 

som flickor och pojkar. (Socialstyrelsen, 2016, s.13) 

Till en början kan skrivelsen upplevas som könsneutral och innefatta alla individer som 

kan tänkas vara i behov av stöd efter våldsutsatthet i en nära relation. Vad texten senare 

utmynnar i är att ”alla” utgör en benämning för endast ”kvinnor och män som flickor och 

pojkar”. Detta är ett sätt att skapa könsidentitet genom språket, ett etos (Bergström & 

Boréus, 2012). Vidare innebär detta att begreppet ”könsidentitet” används för att endast 

identifiera de som antingen upplever sig vara ”man” eller ”kvinna”, vilket utesluter 

möjligheten att det också finns individer som identifierar sig på annat sätt.  Detta innebär 

i sin tur att handboken förmedlar till socialtjänstens handläggare att brottsoffer och 

individer har två möjliga könsidentiteter, man och kvinna.  

Det poängteras i samma handbok i avsnittet Särskild utsatthet att personer med 

könsöverskridande identitet eller uttryck är en utsatt grupp. Här redogörs det också för 

”kvinnor” som heterogen grupp och olika typer av särskilt utsatta kvinnor nämns, som 

”äldre kvinnor”, ”missbrukande kvinnor”, ”funktionsnedsatta kvinnor” och så vidare. I 

samma avsnitt får ”Personer med könsöverskridande identitet eller uttryck” ett eget stycke. 

Detta är av särskilt intresse eftersom andra könsidentiteter faktiskt uppmärksammas. 
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Samtidigt är det intressant hur de porträtteras som en avvikande, homogen och särskild 

grupp, som anses ”behöva” en egen utmärkelse.  

Nedan presenteras ytterligare ett citat för att exemplifiera hur personer med 

könsöverskridande identitet eller uttryck porträtteras i handboken:  

Transpersoner är ett paraplybegrepp för ett antal olika transidentiteter som 

exempelvis transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar köns-

identitet) samt personer som definierar sig bortom kön och inte inom köns-

identiteten kvinna eller man.  

Transpersoner är en speciellt utsatt grupp på grund av sitt normbrytande 

könsuttryck. De får utstå hatbrott och diskriminering och de normbrytande 

könsuttrycken kan även användas mot dem i nära relationer. (Socialstyrelsen, 

2016, s.23) 

Då begreppet ”könsidentitet” tidigare i resultatet var tätt sammankopplat med ”man” eller 

”kvinna” blir således denna typ av interdiskursivitet intressant. När individer med 

könsöverskridande identitet eller uttryck definieras likt ovanstående definieras de samtidigt 

som en avvikande grupp, en grupp individer som inte identifieras utifrån de ”egentliga” 

könsidentiteterna ”man” och ”kvinna”.   

Att personer med könsöverskridande identitet eller uttryck uppmärksammas är visserligen 

positivt samtidigt som det kan också vara eller bli problematiskt. Att de behöver 

uppmärksammas som en särskild grupp visar på hur stark tvåkönsnormen är och hur den 

dominerar inte bara inom Socialstyrelsen och socialt arbete, utan samhället i stort, då det 

inte är enbart i handböckerna som ett speciellt omnämnande av avvikande grupper ofta 

görs (Westbrook & Shilt, 2014). Att ”personer med könsöverskridande identitet eller 

uttryck” skapas som en särskild grupp innebär att de samtidigt pekas ut som just avvikande. 

Genom att de endast uppmärksammas i sammanhang som rör deras utsatthet så 

konstrueras också ett speciellt etos, en identitet som var inte bara är avvikande utan också 

sårbar.  

Att ”transpersoner” dessutom blir ett paraplybegrepp för ”transvestiter”, ”intersexuella” 

samt ”personer som identifierar sig bortom kön och inte inom könsidentiteten kvinna eller 

man”, innebär även att de könshomogeniseras, vilket är problematiskt i sig då 
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paraplybegreppet inbegriper flera olika slags könsidentiteter. Det blir också en än mer 

problematisk homogenisering än vad som gör med begreppet ”kvinna”, av den 

anledningen att könsbestämmelsen inte blir ”korrekt”. I samma handbok redogör 

Socialstyrelsen för att kunskap om erfarenheten av våld gällande paraplybegreppet 

”transpersoner” är begränsad, vilket också ytterligare producerar och reproducerar synen 

på dessa individer, med olika typer av könsidentiteter, som en homogen grupp.  

Sammanfattningsvis kan temat summeras med att även om Socialstyrelsen i vissa 

hänseenden aktivt försöker bryta tvåkönsnormen och ge plats åt individer som identifierar 

sig bortom eller emellan det binära könskategorierna man och kvinna blir konsekvensen 

ändå att tvåkönsnormen både dominerar och reproduceras i handböckerna.  När ”han och 

hon”, ”honom och henne”, ”man och kvinna” är de kön och könsidentiteter som 

dominerar överlag kan interdiskursiviteten ses som låg och de bestämda binära könen man 

och kvinna befästs ytterligare som varande normen.  

5.6 Diskursen om kön och tidens betydelse 

När det gäller tidsaspekten kopplat till kön i handböckerna är det noterbart att det 

könsneutrala pronomen "hen" inte förekommer i någon av studiens valda handböcker. 

Pronomenet ”hen” introducerades i Svenska Akademins ordlista 2015 (Lindqvist et al., 

2016) vilket kan vara en förklaring till varför det inte använts i de handböcker som 

publicerats innan 2015. För de handböcker som publicerats efter införandet av begreppet 

”hen” kan detta argument dock inte helt förklara varför ”hen” inte förkommer i 

handböckerna.  

Gällande om tiden har haft betydelse för diskursen om kön i Socialstyrelsens handböcker 

har vi sett att det haft en viss betydelse men att det har till synes ingen avgörande roll. 

Samtliga handböcker är publicerade mellan år 2007 och 2016. I de handböcker som 

publicerats efter införandet av pronomen ”hen” har vi endast identifierat en marginellt 

förhöjd interdiskursivitet gällande alternativa kön och könstillhörigheter och 

tvåkönsnormen dominerar och konstrueras som en självklarhet. I den beskrivande 

kvantifieringen såg vi ingen tydlig koppling mellan publiceringsåret och användandet av ett 

könsbundet eller könsneutralt språkbruk. Undantaget var handboken Våld – Handbok om 

socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (2016) där 

interdiskursiviteten blir något förhöjd då den uppmärksammar att det faktiskt finns 
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individer som identifierar sig bortom eller emellan könen man och kvinna, men detta har 

lite betydelse för handboken i sin helhet.  

För att exemplifiera hur tiden kan vara av betydelse för diskursen om kön redovisas 

följande lagrum från handboken Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt 

socialtjänstlagen (2015). Följande lagrum är en paragraf från Förvaltningslagen som behandlar 

en enskildes rätt att överklaga beslut. Lagrummet är från år 1986 och trädde i kraft år 1987. 

Sedan dess har lagrummet ändrats flertalet gånger men den specifika paragraf som 

Socialstyrelsen hänvisar till har inte ändrats eller reviderats sedan år 1986. Handboken som 

citerar paragrafen är publicerad år 2015 och det lyder enligt följande: 

21 § första stycket Förvaltningslagen En sökande, klagande eller annan part ska 

underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, 

om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock 

inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt. Om beslutet går parten emot 

och kan överklagas, ska han underrättas om hur han kan överklaga det. Han 

ska då också underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller 

som har antecknats enligt särskilda bestämmelser. (Socialstyrelsen, 2015d, 

s.105) 

 

Gällande lagstiftning och könsneutralitet är den svenska lagstiftningen i regel könsneutral 

alternativt jämställd mellan de två könen man och kvinna. I paragrafen ovan används dock 

endast pronomen “han” som benämning av en individ. Uteslutandet av “hon/henne” i 

texten kan representera en maktskillnad som dagens lagtexter vanligtvis inte reproducerar. 

Då paragrafen presenteras i handböckerna reproducerar den dock en maktskillnad från 

året 1986, och detta kan då jämföras med maktskillnaderna i lagtexterna idag gällande 

uteslutandet av individer som identifierar sig bortom eller emellan det binära könssystemet. 

Då dessa individer sällan nämns i handböckerna skapas en diskursordning som befäster en 

maktskillnad mellan de individer som identifierar sig inom den binära könskategorin och 

de som identifierar sig bortom eller emellan.  

Sammanfattningsvis menar vi att trots att vi idag ser uteslutandet av ickebinära individer 

som problematiskt behöver detta nödvändigtvis inte betyda att det alltid kommer vara så.  

Då diskurser och språk är föränderliga och förändras med tiden innebär detta att 

diskursordningen kan förändras och förhoppningsvis inkludera fler alternativ till kön i 
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framtiden. På samma sätt som det med tiden blev inkorrekt och diskriminerande att 

utesluta ”hon”, det vill säga kvinnan, som en mänsklig identitet likställd med mannen.  

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat visa hur tvåkönsnormen och kön som en binär 

kategori konstrueras i samband med den syn på kön som produceras och reproduceras i 

handböckerna. Genom att enbart skapa utrymme för könen man och kvinna samt 

pronomen han och hon vidmakthålls synen på kön som en binär kategori. Det finns en 

marginellt förhöjd interdiskursivitet i handboken Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården arbete med våld i nära relationer (2016) där individer som identifierar sig bortom 

eller emellan könen man och kvinna uppmärksammas men då endast som en särskilt utsatt 

grupp. I resterande handböcker och även i handboken om våld kan interdiskursiviteten ses 

som låg vad gäller kön och könsidentitet. Det fanns inga tydliga skillnader mellan 

handböckernas ämnesområden och vi har inte kunnat upptäcka skillnader i hur de 

använder könsneutralt eller könsbundet i förhållande till publiceringsår. Den könsneutrala 

förhållningen som finns i handböckerna kan ses som ett neutralt förhållningssätt endast 

mellan könen man och kvinna, snarare än att det representerade ett förhållningssätt som 

visade på andra alternativa kön och könsidentiteter. 

6. Diskussion 

6.1 Sammanfattande diskussion och slutsatser   

Enligt Meadow (2010) är det globalt accepterat att kategorisera människor enligt kön och 

enligt Westbrook och Shilt (2014) samt Wiseman och Davidson (2011) är tvåkönsnormen 

så djupt rotad i samhället att människor framförallt kategoriseras enligt deras biologiska 

eller juridiska kön. Således kanske det inte är så förvånande att även Socialstyrelsen 

kategoriserar enligt kön och tvåkönsnormen i deras handböcker. Trots att det kan ses som 

en mer eller mindre självklarhet att handböckerna utgår ifrån tvåkönsnormen kan detta 

ställa till problem. Statens institutioner spelar en viktig roll vid upprätthållandet av normer 

och det är även de som besitter den reella makten att bestämma över människors 

könstillhörighet, likt ansökan om könskorrigering hos Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 

2014a). Med detta sagt har de även en betydande roll när det gäller vilka diskurser om kön 

som förmedlas. När institutioner, som Socialstyrelsen, följer tvåkönsnormen i 

egenförfattade dokument och publikationer kommer de även att aktivt reproducera kön 

som en binär kategori.  



 

48 
 

Då socialt arbete som vetenskapligt ämne och praktik spelar en viktig roll när det gäller 

upprätthållandet av normativitet (Piuva, 2012a) får bland annat vad som förmedlas i 

handböckerna en betydande roll för hur kön uppfattas och ordnas. I denna studie är 

antagandet att den verklighetsuppfattning och diskursordning om kön som skapas i 

handböckerna även får betydelse för vilken syn på kön som förmedlas av och samtalas om 

i socialtjänsten. Vid reproducering av diskursen om kön som en binär kategori osynliggörs 

de som identifierar sig bortom eller emellan könen man och kvinna. Vår 

verklighetsuppfattning skapas utefter de diskurser och det språk som vi använder och tar 

del av vilket innebär att om diskursen om kön som binär kategori dominerar kan detta leda 

till verklighetsuppfattningen om att enbart två kön existerar.  

Som redogjordes för tidigare så bygger handböckerna på föreskrifter, allmänna råd, 

forskning och statistik som socialtjänsten använder sig utav i sitt arbete. Att inkludera 

människor som identifierar sig utanför det binära könssystemet i forskning och statistik 

kan bli svårt, då det finns en djupt rotad tradition att kategorisera människor enligt 

biologiska skillnader (Frohard-Dourlent, et.al., 2016). Detta innebär dock inte att det skulle 

vara omöjligt. Normer, diskurser och traditioner kan utmanas och vi menar att det borde 

vara fullt möjligt att inkludera fler människor i forskningen och statistiken. Eftersom 

forskning och statistik tenderar att förmedla en hög grad av sanningshalt och ofta användas 

som källor i andra dokument, som till exempel Socialstyrelsens, är det därför viktigt att inte 

ta för givet att individer identifierar sig med sitt biologiska eller juridiska kön. Att ta för 

givet att individer identifierar sig med sitt biologiska eller juridiska kön eller att bortse från 

individer som identifierar sig bortom eller emellan det binära könssystemet kan även leda 

till snedvridna resultat, speciellt i de studier där kön och könsidentiteten anses vara av 

betydelse för studien och dess resultat (Westbrook & Saperstein 2015).  

Konsekvenserna av att tvåkönsnormen reproduceras som verklighetsuppfattning i 

offentliga dokument är att de osynliggör individer som identifierar sig emellan eller bortom 

det binära könssystemet. Med det menar vi inte att Socialstyrelsen och de som använder 

sig av handböckerna medvetet utesluter människor med viss könstillhörighet eller 

könsidentitet, och inte heller att de aktivt verkar för att osynliggöra de människor som 

identifierar varken som man eller kvinna. Istället menar vi som Butler (1999) att alla 

människor är fångade i sitt eget språkbruk och vi alla förmedlar den verklighet som vi själva 

och omgivningen tar för given. På samma sätt producerar och reproducerar statliga 

institutioner och myndigheter en viss social verklighet.  
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När Socialstyrelsen låter tvåkönsnormen dominera kan detta i sin tur leda vidare till 

individer inom socialtjänstens verksamhetsområde kan bli kategoriserade enligt kön som 

de inte identifierar sig med. När tvåkönsnormen reproduceras i handböckerna kan detta 

skapa konsekvenser som gör vissa individer osynliga i det dagliga arbetet på socialtjänsten 

genom hur exempelvis en handläggare bemöter sina klienter som antingen man, kvinna, 

pojke eller flicka. Att Socialstyrelsen använder sig av de binära könen i handböckerna är 

inte nödvändigtvis ett problem i sig men det blir problematiskt när män och kvinnor eller 

pojkar och flickor är de enda kön som nämns, eftersom det vidmakthåller det binära 

könssystemet. För att en förändring av synen på kön ska ske måste diskursen om kön 

förändras (Butler, 1999). Genom en ökad interdiskursivitet om kön i offentliga dokument 

kan det binära könssystemet, åtminstone i princip, kunna förändras. Även om det inte 

enbart är i det skriftliga språket som en förändrad syn på kön kan göras kan det trots allt 

vara en början. För att förändra en dominerande diskursordning som det binära 

könssystemet behövs för det första ett aktivt och medvetet val av språkbruk och ett 

konsekvent användande av andra begrepp än de binärt könsbestämda. Genom att lyfta 

diskursen om kön som något bortom det binära skapas möjligheten att förändra vår 

uppfattning av verkligheten och fler individer kan bli erkända och inkluderade i samhällets 

på liknande villkor som de vars könsidentitet redan upplevs som kongruent med det binära 

systemet. 

Sammanfattningsvis menar vi att denna studie har betydelse för socialt arbete både som 

vetenskapligt ämne och som praktik genom att den synliggör vilken betydelse språkbruket 

har inom socialt arbete. Studien belyser också vilka diskurser som dominerar och vilka 

konsekvenser som det kan tänkas medföra för personal inom socialtjänsten samt de 

individer som de möter i sitt arbete. Genom att osynliggöra individer som identifierar sig 

bortom eller emellan det binära könssystemet reproduceras kön som en binär kategori och 

de biologiska och juridiska könen man och kvinna förblir normen. En förändring i 

språkbruk inom socialt arbete, som i Socialstyrelsens handböcker, kan i förlängningen 

bidra till att individer som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen en dag inte längre ska 

behöva varken marginaliseras eller stigmatiseras (Richards et al., 2016).  

För att återkomma till studiens titel, Hur många kön finns det i världen?, så är ett slutgiltigt svar 

kanske omöjligt att ge. Att exempelvis införa ett tredje alternativ till juridiskt kön innebär 

fortfarande en kategorisering där det tredje könet ändå kan betraktas som avvikande. 

Genom att inte lyfta diskursen om kön som något bortom det binära kommer det vara 
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fortsatt möjligt att producera och reproducera kön som endast en binär kategori, och 

därmed en fortsatt marginalisering och stigmatisering av andra könsidentiteter (Richards 

et al., 2016). Istället menar vi att det är genom att förändra diskursen över tid som det går 

att istället bortarbeta kön som socialt kategoriserande. Så länge det finns möjlighet att 

kategoriseras enligt kön som identitetsmarkör menar vi att oavsett om det är i två, tre eller 

hundra kön, så kvarstår alltid möjligheten att kategorisera något som norm och något annat 

som avvikande. Att inte kategorisera enligt kön innebär att inga könsidentiteter eller 

könstillhörigheter behöver betraktas som mer naturliga eller sanna, och kanske kan det då 

skapa en ny verklighetsuppfattning om kön som går bortom det binära tänkandet. Det är 

naturligtvis mer eller mindre en utopi snarare än en framtida verklighet, men i 

socialkonstruktivistisk och kritisk diskursanalytisk anda om att vår verklighet skapas och 

omskapas genom diskurser så menar vi också att det är just genom språket som det så 

småningom kan göras möjligt.  

6.2 Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer en diskussion att föras angående studiens metod och hur den 

genomförts.  

Enligt Bryman (2011) kan kvalitativa och kvantitativa analyser med fördel användas i 

samma studie. I denna studie har vi genomfört en beskrivande kvantifiering av begrepp, 

där resultatet visade att Socialstyrelsen med majoritet använder ett könsneutralt språk i 

jämförelse med ett könsbundet språk. Då den kvantitativa undersökningen kompletterades 

av en fördjupad kvalitativ analys kunde vi även påvisa att tvåkönsnormen kan reproduceras 

trots könsneutralitet, vilket hade varit omöjligt utan att kombinera analysmetoderna. 

Genom att komplettera den kritiska diskursanalysen med den queerteoretiska metoden 

dekonstruktion har det tillförts ytterligare en dimension i studiens metodologiska ansats. 

Då den kritiska diskursanalysen exempelvis kritiseras för att inte beakta individers 

medvetenhet om sitt språkbruk, hur de kan kontrollera språket samt att de har förmåga att 

göra aktivt motstånd genom språket (Winther Jørgensen & Philips, 2000) har studien med 

hjälp av ett queerteoretiskt synsätt kunnat beakta hur vi kan ses som fångade i vårt eget 

språkbruk (Butler, 1999). Således har denna kombination av metoder varit fungerande i 

studien och kunnat bidra till studiens slutsats om att en aktiv förändring av språkbruk kan 

ses som en förutsättning för en förändrad diskurs. Genom att vi i denna studie  syftar till 

att kön inte enbart består av könen ”man” och ”kvinna” samt uppmärksammar och 
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problematiserar användandet av ett språk som reproducerar tvåkönsnormen samtidigt som 

vi aktivt använder pronomen ”hen” är vår förhoppning att vi inte ska bidra eller medverka 

till reproduceringen av kön som en binär kategori och därmed istället bidra till att förändra 

den rådande diskursordningen.   

Vidare redogörs det för i avsnittet 4.6 Studiens tillförlitlighet om kritik riktat mot att analysera 

offentliga dokument då de inte kan sägas representera en verklig bild av en verksamhet 

(Atkinson & Coffey, 2004). Avsikten med denna studie är inte att visa en viss verklighet 

eller sanning om Socialstyrelsen utan den har snarare som avsikt att synliggöra språkets 

betydelse i offentliga dokument. Då språket skapar vår verklighetsuppfattning (Börjesson 

& Palmblad, 2007) kan det ändå vara sannolikt att språket i Socialstyrelsens handböcker 

påverkar läsarens verklighetsuppfattning på ett eller annat sätt. Därmed, trots ovanstående 

kritik, ser vi att en kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens handböcker är viktig då de 

genom språket kan förmedla en viss sanning om verksamheten till både socialtjänsten och 

allmänheten.  

Denna studie har heller inte som avsikt eller syfte att undersöka hur makt upplevs utan 

baseras på hur språk och diskurser kan skapa verklighetsuppfattningar ur ett 

ovanifrånperspektiv, vilket är kritik som kan riktas mot studier som undersöker just 

maktaspekter (se Harding, 1987 och Piuva, 2012b). Dock anser vi att det är viktigt att 

undersöka makten i språket, även utifrån ett ovanifrånperspektiv, för att på så vis förklara 

hur dominerande normer, likt tvåkönsnormen, vidmakthålls.  

Då studien baseras på tesen att västvärlden är starkt präglad av tvåkönsnormen (Wiseman 

& Davidson, 2011), kan studiens tillförlitlighet kritiseras och diskuteras. Det finns 

nackdelar med att gå in i en studie med ett förutbestämt synsätt då det eventuellt kan skapa 

vinklade och fördelaktiga resultat (May, 2001).  För att motverka att resultatet av studien 

ska vara allt för vinklat och fördelaktigt har Faircloughs tredimensionella modell använts 

och redogjorts för grundligt. Samtidigt har studien en genomskinlighet gällande 

analysprocessen för att även här undvika möjligheten till ett vinklat och fördelaktigt 

resultat. Gällande studiens trovärdighet kan även studiens urvalsförfarande 

problematiseras. De handböcker och de citat som presenteras i studiens resultat har valts 

ut då de tydligt representerar det område som behandlas men utesluter i sin tur inte att 

liknande citat kan finnas i andra handböcker. Vissa handböcker har ej fått utrymme i form 
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av citering i studiens resultat men de har fortfarande en stor betydelse för studiens 

beskrivande kvantifiering vilket gör att de också är betydande för studien som helhet.  

För att sammanfatta metoddiskussionen och den eventuella kritik som denna studie kan 

tänkas få anser vi som författare till studien att metodvalet är väl genomtänkt och passande 

för studiens ändamål. Studien har inte som syfte att förmedla en sanning utan snarare lyfta 

hur sanningar och verklighetsuppfattningar kan skapas genom språket och diskurser, vilket 

är vad den kritiska diskursanalysen vill åstadkomma.  

7. Förslag till framtida forskning 

Denna studie har studerat hur språket som används i Socialstyrelsens handböcker för 

socialtjänst vidmakthåller tvåkönsnormen. Vidare forskning inom detta område skulle 

kunna undersöka mer konkret hur dessa handböcker och tvåkönsnormen påverkar 

socialsekreterares uppfattning av kön och det binära könssystemet. Förslagsvis skulle 

studien kunna undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till tvåkönsnormen och om 

förhållningen i så fall har någon koppling till Socialstyrelsens handböcker. En sådan studie 

skulle framhäva den sociala praktikens dimension i Faircloughs analysmodell och belysa 

vilka konsekvenser tvåkönsnormen faktiskt ger. 

Ytterligare vidare forskning skulle kunna baseras på hur andra länder runt om i världen ser 

på kön som binär kategori. Hur beskriver myndigheter kön i de länder där ett tredje kön 

är implementerat i rättsväsendet? Vidare skulle det vara intressant att forska kring hur 

socialsekreterare i dessa länder arbetar utifrån denna komplexa syn på kön. 
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8. Bilaga 1  
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