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Abstract 

Title: A norm-critical analysis of ”Socialt arbete – en grundbok” 

Authors:  Sandra Johnsen & Hanna Gustafsson 

Tutor: Nina Veetnisha Gunnarsson 

Examinator: Monika Wilinska 

 

 

This study present a norm-critical analysis of a Swedish social work academic textbook. 

The aim is to make visible how norms can be created and maintained through written text, 

but also to analyze whether the current book is inclusive in its language. The study also 

aim to analyze how the authors write about and portray, for example, gender, sexuality, 

ethnicity and functionality. The analysis uses a number of discourse analytical tools and 

focus on norms and normalization processes. The study makes use of a social 

constructivist perspective and queer theory. An initial quantification of the use of sex-

based and gender-neutral pronouns is supplemented by an analysis of these occasions, 

where the discursive tools are used.  

In conclusion, the study's results can show how norms about sex, sexuality, ethnicity and 

functionality can be created and reproduced through text. Because there is only room for 

two sexes and heterosexuality, the view on gender is maintained as a binary category and 

heterosexuality as the "normal". The result also shows how clients are categorized and 

presented as "the other", which contributes to how social workers look at different groups, 

individuals and social problems. 
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Sammanfattning 

Titel: En normkritisk analys av ”Socialt arbete – en grundbok” 

Författare:  Sandra Johnsen & Hanna Gustafsson  

Handledare: Nina Veetnisha Gunnarsson 

Examinator: Monika Wilinska 

 

 

Denna studie är en normkritisk analys av en akademisk lärobok i socialt arbete. Syftet med 

studien är att synliggöra hur normer kan skapas och upprätthållas genom skriven text, men 

även att analysera huruvida den aktuella boken är inkluderande i sitt språk. Studien syftar 

också till att analysera hur författarna skriver om och porträtterar till exempel kön, 

sexualitet, etnicitet och funktionalitet. I analysen används ett antal diskursanalytiska verktyg 

och fokus ligger på att undersöka normer och normaliseringsprocesser. Studien tar även 

utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och queerteori. En inledande 

kvantifiering av användandet av könsbestämda och könsneutrala pronomen kompletteras 

med en analys av dessa tillfällen, där de diskursiva verktygen används.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på hur normer kring kön, sexualitet, etnicitet 

och funktionalitet skapas och reproduceras genom text. Genom att det, i boken, enbart 

finns utrymme för två kön och heterosexualitet vidmakthålls synen på kön som en binär 

kategori och heterosexualiteten som det “normala”. Resultatet visar även på hur klienter 

kategoriseras och framställs som “den andre”, vilket bidrar till hur socialarbetare ser på 

olika grupper, individer och sociala problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Normkritisk analys; socialt arbete; normalisering; kön; 
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1. Inledning 

Socialt arbete är en arena som är i behov av att kategorisera sina klienter och att själva idén 

bakom socialt arbete är att lokalisera vissa individer, grupper eller sociala förhållanden som 

anses vara socialt avvikande (Fahlgren & Sawyer, 2005). Samtidigt som denna lokalisation 

av det avvikande görs skapas också en definition av vad som anses vara “normalt” och 

eftersträvansvärt. Att skapa en inkluderande praktik kan därför vara en utmaning då det 

sociala arbetet grundar sig i dessa kategoriseringsprocesser (Fahlgren & Sawyer, 2005). 

Olika diskurser, hur saker sägs eller framställs, formar människors syn på verkligheten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursen skapar även normer och “sanningar” som 

ibland är svåra att synliggöra. Ett exempel på en sådan norm är synen på kön som en binär 

kategori, där de kön som antas finnas är man och kvinna (Beauvoir, 2012; Butler, 2005; 

2006; 2007). Fortsätter tvåkönsnormen att reproduceras blir det också det som kommer 

antas vara “sanningen” eller verkligheten för många människor (Bergström & Ekström, 

2018; Fahlgren & Edvall, 2006). 

Ett exempel på det nämnda är att språket i en akademisk lärobok i socialt arbete påverkar 

vilken bild av verkligheten, och av det sociala arbetet, som de studerande på 

socionomprogrammet får under utbildningstiden och som de även tar med sig till sina 

blivande arbetsplatser. Socialt arbete - en grundbok är en kursbok som används på ett 

flertal olika lärosäten för socionomstudenter. Bland annat använder högskolor och 

universitet som Lund, Jönköping, Örebro, Umeå och Stockholm denna bok som en 

grundbok. Denna studie syftar till att göra en normkritisk analys av boken. Inom ramen 

för studien kommer några utvalda diskursteoretiska verktyg användas. Studien syftar även 

till att analysera på vilket sätt boken framställer sociala problem och hur inkluderande 

språkanvändningen är.  

I samband med socialt arbete talas det ofta om utsatta och marginaliserade grupper. Hur 

dessa grupper beskrivs påverkar även våra tankar om dem och därför är det av yttersta vikt 

att både som forskare och socialarbetare ha med sig ett normkritiskt tankesätt (Bergström 

& Ekström, 2018; Fahlgren & Edvall, 2006; Kalonaityté, 2014). Det normkritiska 

perspektivet kan bidra med att synliggöra och förändra de strukturer och normer som 

begränsar människor (Kalonaityté, 2014). Normkritik handlar med andra ord om att lägga 

fokus vid makt och att ifrågasätta vad som uppfattas som det “normala” och därmed även 
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det önskvärda, och har som mål att förändra strukturer i stället för att individen ska anpassa 

sig till strukturen (Kalonaityté, 2014). 

Denna normkritiska analys är av relevans för socialt arbete på grund av att boken som 

analyseras används på ett flertal lärosäten i Sverige. Det är relativt många 

socionomstudenter som läser boken och använder den som en grundbok att komma 

tillbaka till flera gånger under sin utbildningstid. Det är därför av stor vikt att bokens 

innehåll dels är inkluderande men även normkritiskt, detta för att studenterna ska ges 

möjlighet att ta med sig det normkritiska tänkandet in i den fortsatta utbildningen.  Då 

olika diskurser som ovan nämnt påverkar människors bild av verkligheten är det viktigt för 

studenterna att tidigt i utbildningen börja utveckla ett kritiskt tänkande för att så 

småningom även kunna ta med sig det ut på sina blivande arbetsplatser. I förlängningen 

skulle normkritisk och inkluderande kurslitteratur därmed kunna vara en del i att 

möjliggöra en mer inkluderande praktik. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att genomföra en normkritisk analys av boken Socialt arbete - en 

grundbok, vilken används som kurslitteratur på flera socionomutbildningar i Sverige. 

Genom en analys av boken ställs frågan om socionomstudenter får med sig ett normkritiskt 

tankesätt in i den fortsatta utbildningen samt på vilket sätt som marginaliserade grupper 

samt grupper som inte inkluderas i rådande normer inkluderas och framställs i 

socionomutbildningen. Huvudsyftet med analysen är inte att kritisera aktuell kurslitteratur 

utan istället att diskutera hur normaliserade positioner eventuellt kan skapas och återskapas 

genom text. 

Vårt arbete syftar till att besvara följande frågeställningar: 

- Hur förhåller sig författarna till de normer som råder kopplat till kön, sexualitet, 

etnicitet, funktionalitet och familjekonstellationer - samt i vilken utsträckning, och 

på vilket sätt, utmanas eller reproduceras dessa normer genom boken? 

- Hur förhåller sig författarna till sina egna positioner och erfarenheter samt dess 

påverkan på innehållet? 

- På vilket sätt framställs olika sociala problem och klientgrupper genom boken? 
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2. Bakgrund 

Att den högre utbildningen har gjorts tillgänglig för en större del av befolkningen de 

senaste åren har även fört med sig att frågor om jämlikhet och inkludering blivit allt 

viktigare (Kalonaityté, 2014). Högskolans ansvar har, ur det perspektivet, blivit dubbelt: att 

kritiskt granska sina egna praktiker samtidigt som studenterna bör ges den kunskap som 

behövs för att själva kunna ställa sig kritiskt granskande i det egna yrkes- och samhällslivet.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Forskningen upplevs något bristfällig kring just normkritiska studier inom socialt arbete, 

vilket gjort att vi i vår studie fokuserat på forskning kring vikten av ett kritiskt tänkande 

och ett kritiskt socialt arbete.  

 
2.1.1 Tidigare analyser av kurslitteratur 

En väsentlig mängd kurslitteratur som används på högskolor och universitet runt om i 

Sverige har analyserats genom åren, dock är relativt få av dessa studier genomförda på 

kurslitteratur kopplat till socialt arbete. Många av de studier som finns gjorda på 

kurslitteratur har visat på att könsperspektivet ofta saknas helt, att könsstrukturer ofta döljs 

och reproduceras samt att maktstrukturer fortsätter att vara outforskade och snarare 

reproduceras än utmanas (Eriksson & Burman, 2007; Fahlgren & Edvall, 2006; 

Martinsson, 2009; Stridsberg & Westerstrand, 2007; Wiktorsson, 2007). Genom att 

analysera normaliseringsprocesser och hur normer utmanas eller fortsätter att reproduceras 

i en viss lärobok skulle vår studie kunna fylla en kunskapslucka som finns inom området 

socialt arbete, men även vara relevant för andra akademiska områden. 

Det har tidigare gjorts en diskursanalytisk studie på den andra utgåvan av Socialt arbete - 

en grundbok (Fahlgren & Sawyer, 2011). Resultatet i denna studie visar på hur författarnas 

positioner inte diskuteras eller synliggörs i boken, författarna framstår därav som neutrala 

och opåverkade av sina erfarenheter och positioner. Fahlgren och Sawyer (2011) kommer 

även fram till att boken normaliserar vissa specifika förståelser av bland annat femininitet 

och maskulinitet, heteronormativitet och etnicitet. De lyfter det problematiska i att bokens 

språk kan leda till att reproducera normer och hierarkier och poängterar att dessa 
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normativa föreställningar borde utmanas för att skapa en mer inkluderande praktik. 

Fahlgren och Sawyer (2011) betonar även vikten av att göra normkritiska analyser av bland 

annat litteratur som används i utbildningssyfte. De menar att det är viktigt att visa på och 

medvetandegöra hur texter producerar och reproducerar osynliga normer samt de 

inneboende hierarkier och maktrelationer som finns i dessa (Fahlgren & Sawyer, 2011).  

 

2.1.2 Kritiskt socialt arbete och kritiskt tänkande 

Flera teoretiker har under de senaste decennierna betonat behovet av ett kritiskt perspektiv 

och ett kritiskt tänkande inom det sociala arbetet, framförallt i västvärlden som blivit 

alltmer ojämlik i takt med att påverkan av globaliseringen och marknadsekonomin ökat 

(Mattsson, 2013). Detta har skapat ett ökat intresse för hur det sociala arbetet går att 

utveckla till en praktik som bidrar till jämlikhet och social rättvisa. Som socialarbetare är 

det mycket viktigt att kunna kritiskt reflektera över sitt arbete och sin position (Bay & 

Macfarlane, 2011; Mattsson, 2013). Även Herz och Johansson (2012) poängterar att det 

finns ett stort behov av kritisk teori inom det sociala arbetet för att socialarbetare inte ska 

ge vika för den ledande och vedertagna praxis som finns. De menar att kategorier som kön 

och sexualitet, vilka ofta ses som stabila kategorier och som en del av människans 

personlighet, istället bör utvärderas och dekonstrueras oavbrutet i det sociala arbetet (Herz 

& Johansson, 2012). Ett kritisk socialt arbete syftar till att utmana förtryck och ojämlikhet 

i olika former, men lägger även en del fokus vid att kritisera traditionellt socialt arbete för 

att upprätthålla förtryck och ojämlikhet. För att undvika att förtryck upprätthålls bör socialt 

arbete utgå från en strukturell förståelse för sociala problem, något som det kritiska sociala 

arbetet förespråkar (Mattsson, 2013).  

Vissa akademiska utbildningar har de senaste åren börjat väva in tanken om ett kritiskt 

socialt arbete i utbildningen (Bay & Macfarlane, 2011). Ett exempel på detta är att studenter 

som läser en kandidatexamen i socialt arbete i Australien undervisas i kritisk reflektion. 

Denna undervisning förväntas bland annat att ge studenterna möjlighet att identifiera de 

dominerande diskurser som råder, rekonstruera identitetskategorier och reflektera över 

olika maktrelationer (Bay & Macfarlane, 2011). Tanken om ett kritiskt socialt arbete bör 

läras ut under utbildningen då detta kan möjliggöra en kritisk reflektion över den egna 

positionen, betydelsen av forskarens och forskningens position samt betydelsen av den 

sociala praktiken och dess roll i samhället (Nicotera & Kang, 2009). Att bedriva akademisk 

undervisning i kritiskt tänkande kan förse socialarbetaren med nya sätt att tänka kring makt, 
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orsakssamband och identiteter, men kan även bidra till ett aktivt arbete med att förändra 

de förtryckande normer som finns (Bay & Macfarlane, 2011; Nicotera & Kang, 2009). 

Den kritiska reflektionen syftar till att ge kunskap om hur sociala strukturer påverkar det 

sociala arbetet (Mattsson, 2013). En viktig del i den kritiska reflektionen handlar om att 

socialarbetaren själv ska se sin egen och det sociala arbetets roll i att förtryck skapas och 

upprätthålls. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur socialarbetaren förstärker 

förtryck och sociala strukturer genom sitt sätt att tänka och agera. Genom att förstå 

förtryck som ett resultat av vanliga människors omedvetna tankar möjliggörs även en 

förståelse för hur förtryck och ojämlikhet upprätthålls. Det förändrar även den bilden som 

ofta finns av att förtryck i huvudsak skulle handla om en uttalad och medveten rasism, 

homofobi eller sexism och lägger istället fokus på det omedvetna och vardagliga som 

människor gör. Dock riskerar den kritiska reflektionen att enbart lägga fokus på 

socialarbetaren och dess arbete på individnivå, det kritiska sociala arbetet behöver arbeta 

på flera nivåer i samhället samtidigt: den enskilda, den organisatoriska och den strukturella 

(Mattsson, 2013). 

 
2.1.3 Kritiska vithetsstudier 

Något som blivit mer aktuellt de senaste åren är frågan om ras och dess betydelse inom 

det sociala arbetet (Jeyasingham, 2012). Kritiska vithetsstudier lägger fokus på hur de vita, 

omarkerat rasifierade, kropparna görs till norm och överordnade markerat rasifierade 

kroppar (Jeyasingham, 2012). Farahani och Thapar-Björkert (2017) menar på att 

universitetet är en plats där dominans och strukturer reproduceras, bland annat den 

hegemoniska vitheten och synen på västvärlden som överordnad. Detta leder i sin tur till 

att markerat rasifierade människor och vissa kunskapsproducenter ofta nedvärderas och 

avlegitimiseras (Farahani & Thapar-Björkert, 2017). 

Kritiska vithetsstudier lägger stort fokus på hur vitheten upprätthåller sina privilegier 

genom att den aldrig synliggörs medan den markerade rasifierade navigerar svårigheten 

med att vara sårbart synlig utan att bli sedd (Jeyasingham, 2012; Farahani & Thapar-

Björkert, 2017). Vitheten fungerar som ett rasifierande system genom att reproducera en 

vit identitet som är osynlig och står utanför ras, vilket leder till att vitheten själv lämnas 

ogranskad (Jeyasingham, 2012). I och med att de vita kropparna aldrig presenterats som 

rasifierade kroppar har diskussionen kring ras tidigare enbart kretsat kring de markerat 

rasifierade kropparna och de vita, omarkerat rasifierade, kropparna görs till norm, något 
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som de kritiska vithetsstudierna vill belysa. Något ytterligare att reflektera kring kopplat till 

vithet är hur västvärlden genom sin överordnade och vita position har skrivit historien och 

genom tiden suttit på ett tolkningsföreträde (Jeyasingham, 2012). 

 

2.1.4 Kritisk reflektion kopplat till språkanvändning 

McLaughlin (2009) menar på att sättet socialarbetare talar om de människor de möter 

spelar roll för deras syn på dessa individer. Att benämna dessa individer som “brukare”, 

“klient”, “kund” eller “experter med erfarenhet” ger olika innebörder. McLaughlin (2009) 

menar på att dessa olika etiketter framhäver olika identiteter som identifierar olika 

relationer men i slutändan är alla dessa ord metaforer som indikerar hur vi tänker kring de 

individer vi möter. Samma sak påpekar Pugh (1996) citerad i McLaughlin (2009) när det 

kommer till hur människor kategoriseras i grupper. De ord som används för exempelvis 

personer med ett missbruk tenderar till att representera en viss objektiv verklighet kring 

dessa individer som antas befinna sig i denna grupp. Detta är även något som Svensson 

och Tideman (2007) lyfter upp i sin artikel då de betonar att samhällets institutioner och 

organisationer förser människor med olika roller vilket påverkar individens identitet och 

syn på sig själv. 

McLaughlin (2009) poängterar vikten av vilket språk vi använder. De språk vi använder 

sätter etiketter på individer och fungerar därmed både som en beteckning och en extern 

social kontroll. Oavsett vilket ord socialarbetare använder sig av för att beskriva de 

individer de möter menar McLaughlin (2009) på att det inte beskrivs av en person utan av 

ett förhållande.  

Ser vi till den välfärd vi idag har är det även uppenbart att det är centralt på vilket sätt 

behov definieras då detta avspeglar strukturella förhållanden i samhället (Svensson & 

Tideman, 2007). Hur personer med tex. en normbrytande funktionsvariation framställs 

och hur deras behov framställs är av relevans för huruvida deras sociala rättigheter 

tillgodoses. För att inte fortsätta att reproducera det förtryck som kan komma med dessa 

kategoriseringar menar Svensson och Tideman (2007) på att det är av vikt att involvera 

dem som är strukturellt diskriminerande i kunskapsutvecklingen. Även McLaughlin (2009) 

menar på att alla de termer som används i syfte av att beskriva individer i behov av hjälp 

innehåller sina egna antaganden och misslyckas med att återspegla de sociala 

arbetsförhållandena. Därav bör det övervägas att de individer som är i behov av hjälp från 
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socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals i hur de vill behandlas och beskrivs 

(McLaughlin, 2009).  

Pascale (2005) skriver i sin artikel om hur hemlöshet framställs i media och vad de gör med 

människor och deras identiteter. Hon menar på att sättet som det skrivs om exempelvis 

människor som saknar bostad handlar mycket om konstruerandet av ett ”vi” och ett 

”dem”, vilket gör att det konstruerar ”vår” identitet genom att framställa ”dem” som 

avvikare. Hon skriver även om hur hemlöshet görs till en så stark huvudkategori att den 

överskuggar allt annat, som exempelvis kön vilket annars alltid poängteras hos människor. 

Pascale (2005) menar på att detta sätt att skriva om en grupp människor bidrar till 

dehumaniseringen av dem.  

Yoosun Park (2005) skriver i sin artikel om hur socialt arbete använder sig av begreppet 

”kultur” och hur det kommit att bli ett begrepp för att markera en skillnad. Park (2005) 

menar på att begreppet även kommit att innefatta ras och etnicitet och därmed ersatt dessa 

begrepp då ”kultur” upplevs betydligt mindre kontroversiellt. Detta har lett till att kultur 

har kommit att karakterisera minoriteten och används som ett slags mått på ras och etnisk 

status. Park (2005) visar genom begreppet ”kultur” hur begrepp ibland har kommit att 

förstärka de ojämlikheter som det en gång syftat till att motverka.  

Socialt arbete hamnar ofta i dessa motstridiga situationer, där ett försök till att minska 

ojämlikhet och förtryck snarare leder till att dessa fortsätter. Park (2005) menar på att 

socialt arbete bör lägga fokus på att kritiskt granska sina grundbegrepp vilket skulle kunna 

leda till att andra typer av diskurser kan produceras kring just etnicitet och ras. Pascale 

(2005) trycker i sin artikel på vikten av att avslöja vad som ligger bakom den diskurs och 

vad som avses döljas med den diskurs som råder. Hon anser att det finns ett stort behov 

av att rekonstruera offentliga diskurser för att sluta bidra till avhumanisering och 

ojämlikheter. Park (2005) lyfter i sin artikel att socialt arbete står inför mycket komplexa 

situationer, men poängterar att dess första och viktigaste uppgift bör vara att granska och 

kritisera den nuvarande diskursen för att ge utrymme åt andra alternativa diskurser. 

 

3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer det att redogöras för den teoretiska referensram som legat till 

grund för analysen. 
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3.1 Normkritisk analys 

Studien tar i huvudsak utgångspunkt i normkritik, vilket innebär ett kritiskt granskande av 

hur vissa specifika identiteter görs till det normala eller naturliga, medan vissa identiteter 

exkluderas och osynliggörs. Normkritiken handlar därmed om att sätta fokus på makt, och 

att synliggöra och ifrågasätta de normer som existerar (Kalonaityté, 2014). Normkritiken 

tar sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Grundtanken inom socialkonstruktivismen 

är att samhället antas vara socialt konstruerat av människor i samspel och interaktion med 

varandra. Människors upplevelse av verkligheten antas även den vara socialt konstruerad 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Socialkonstruktivismen och dess förståelse för 

verkligheten som något socialt konstruerat är en grundläggande tanke i föreliggande studie. 

Detta då fokus ligger på hur språket kan bidra till att skapa och reproducera människors 

förståelse av verkligheten. 

Normkritiken har även influerats av en mängd andra teorier, bland annat queerteorier och 

genusteorier. Kärnan i queerteori består av en kritisk analys av antagandet att det finns en 

viss relation mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär som är självklar och 

”naturlig” (Berg & Wickman, 2010). Queerteorin utmanar föreställningen om att det finns 

enhetliga och stabila identiteter, så som man, kvinna, heterosexuell eller homosexuell, och 

lägger sitt fokus på brott mot sexuella normer, strukturer och identiteter (Ambjörnsson, 

2016). I och med att identiteter inte ses som stabila, utan som något som förändras över 

tid, utmanar queerteorin den nuvarande heteronormativa diskursen och även den binära 

synen på kön som präglar dagens västerländska samhälle (Giddens & Sutton, 2014; 

Rosenberg, 2002). I stället för att förutsätta att kön och genus måste hänga ihop på ett visst 

sätt eller att heterosexualiteten är den naturliga formen av sexualitet fokuserar 

queerteoretiker på de processer och praktiker som gör att dessa antaganden ses som både 

oproblematiska, naturliga och åtråvärda (Ambjörnsson, 2016; Berg & Wickman, 2010).  

Som ovan nämnt är även genusteorier ett viktigt inslag i det normkritiska tänkandet kring 

kön och könstillhörighet. Genusbegreppet skapades på 1970-talet och syftade till att 

synliggöra att kön inte är något fast och stabilt som kan tas som utgångspunkt för att 

förklara sociala eller kulturella skillnader (De Los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). 

Genusteorier syftar med andra ord till att synliggöra de rådande förhållandena mellan 

könen och lägger fokus på de sociala och kulturella skillnader och omständigheter som 
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skapar hierarkier och sociala positioner (Berg & Wickman, 2010). En av de mest 

uppmärksammade genusteoretikerna genom tiderna, Judith Butler, lade stort fokus på att 

förklara hur kön görs genom performativa handlingar, med andra ord att det handlar om 

en ständig process av upprepade handlingar (Berg & Wickman, 2010; Butler 1993; 2005; 

2006; 2007). Ett exempel på en performativ handling som bidrar till konstruktionen av kön 

är språket, vilket föreliggande analys kommer att fokusera på. 

Något som är relevant inom normkritiken är att synliggöra kategoriseringsprocesser och 

kategorier, något som människor använder sig av för att ordna och förstå världen 

(Mattsson, 2015). Kategoriseringar och kategorier är med andra ord nödvändiga i många 

sammanhang, bland annat inom socialt arbete. Mattsson (2015) skriver om hur individer 

kan ingå i självvalda kategorier, men även om hur människor ofta tvingas in i kategorier 

vilket leder till att de definieras på ett sätt som ibland leder till en stereotypifiering av dem. 

Att stereotypifiera innebär att ta fasta på några få enkla och erkända egenskaper hos en 

person eller grupp och sedan låta dessa egenskaper representera allt. På så sätt reduceras 

individen till en fast och förutsägbar figur, det vill säga en stereotyp (Ambjörnsson, 2016; 

Barron, 2004). Stereotypifieringens grundantagande är att vissa människor är 

mångfacetterade medan andra anses vara förutsägbara, vilket ofta handlar om de grupper 

som på något sätt inte följer normen (Ambjörnsson, 2016). 

Ytterligare en viktig aspekt inom normkritiken handlar om att analysera vem som får ta 

plats och vems röst som görs hörd. Detta är något som Donna Haraway (1988) och Lykke 

(2009) skrivit mycket om, de har bland annat kritiserat tanken om att forskare ses som 

neutrala observatörer av verkligheten. Haraway (1988) kallar idén för situerad kunskap, och 

centralt är just att forskaren eller observatören aldrig kan vara absolut neutral eller objektiv, 

utan att seendet alltid är förkroppsligat. Det innebär att kroppen, och dess erfarenheter, 

kommer att påverka förståelsen av världen. Begreppet sätter fokus på att möjligheten att 

få kunskap om verkligheten blir begränsad av vad det innebär att vara människa. Genom 

att forskaren uppmärksammar denna begränsning kan hen ta ansvar för att kunskapen blir 

mer tillförlitlig, den blir dock aldrig neutral. All kunskap har en rumslig och tidsmässig 

aspekt, och är även skapad i en viss kontext, därför bör den alltid problematiseras och 

diskuteras i termer som situerad (Haraway, 1988; Lykke 2009). 

Normkritiken lägger som tidigare nämnts stort fokus på kategoriseringar och grupperingar, 

men även på rasifieringsprocesser. För att synliggöra hur även vithet konstrueras genom 
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rasifieringsprocesser används begreppen markerade respektive omarkerade personer, eller 

markerat rasifierade respektive omarkerat rasifierade personer, i analysen. Detta för att 

tydliggöra att alla kroppar rasifieras, men att de vita kropparna är norm vilket gör att deras 

rasifiering sällan markeras och synliggörs (Frankenberg, 1993). 

Denna normkritiska analys har även lagt fokus vid andrafiering. Andrafiering är den 

svenska översättningen av det engelska begreppet ”othering”, vilket innefattar den process 

som definierar vissa människor eller grupper som ”den andre”. Detta begrepp kopplas ofta 

med rasifiering, då markerat rasifierade personer ofta tenderar att porträtteras som ”de 

andra” (Anzaldúa, 2012). Andrafiering handlar således om en process där föreställningen 

av ”de andra” samtidigt skapar en föreställning om ett ”vi”, processen går därmed åt båda 

riktningarna. Andrafiering är dock inte enbart kopplat till rasifiering, utan sker även vid 

framställandet av personer med missbruksproblem, personer som lever i hemlöshet eller 

andra grupper eller människor som inte anses följa normen. 

I föreliggande normkritiska analys kommer även den socialpsykologiska stämplingsteorin 

att användas. Stämplingsteorin handlar om hur avvikelse inte är en egenskap i sig utan 

uppstår i samspel mellan “avvikare” och “icke-avvikare” (Månsson, 2015). Med andra ord 

antas det avvikande beteendet internaliseras hos individen i samband med 

stämplingsprocessen. I grund och botten utgår stämplingsteorin från tanken att för att en 

handling ska bli avvikande eller kriminell behöver den stämplas som sådan av omgivningen, 

vilket i sin tur sätter igång en process som driver individen in i en “avvikarkarriär” (Giddens 

& Sutton, 2014; Månsson, 2015). 

Syftet med studien är att analysera huruvida boken bidrar till framtida socionomers 

normkritiska tänkande. Utgångspunkter har tagits i ovanstående teorier och begrepp för 

att ge analysen en bredd. Typiskt för den normkritiska analysen är att fokus ligger på flera 

olika delar istället för att enbart analysera en specifik norm eller kategori, vilket gjort att det 

har funnits ett behov av att väva in flera olika teoretiska utgångspunkter. 

 

4. Metod 

Följande avsnitt kommer att redogöra för hur studien har genomförts, dess metodologiska 

ansats, de etiska överväganden som gjorts samt studiens tillförlitlighet. Studien som 

genomförts bygger på en normkritisk analys av samtliga kapitel i boken Socialt arbete – en 

grundbok. Då syftet med studien var att analysera hur normer kan skapas och reproduceras 
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genom text har vi valt att använda oss av olika diskursiva verktyg istället för en specifik 

diskursanalys. Eftersom att en normkritisk analys har många ingångar som behöver 

studeras hade det funnits en risk för att relevanta delar hade försvunnit om endast en 

specifik analysmetod hade valts, med det sagt har stuiden influerats av diskuranalysen som 

har sitt ursprung i språkvetenskapen och i litteraturanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Diskursanalysen inbegriper en syn på språket och språkanvändning där språket inte 

uppfattas som ett neutralt verktyg för kommunikation (Bergström & Ekström, 2018; 

Börjesson & Palmblad, 2007). Avstånd tas därmed från tanken att språket skulle 

representera en given verklighet och istället antas språket erbjuda ett perspektiv på världen. 

Fokus ligger med andra ord på språkets formande eller konstituerande sida (Bergström & 

Ekström, 2018). Kopplat till socialt arbete – en grundbok handlar det framförallt om de 

specifika uppfattningar som finns kring kön, sexualitet, funktionalitet, etnicitet och vissa 

specifika klientgrupper. Frågor om makt och maktrelationer är ofta centrala inom 

diskursanalysen. Det kan till exempel vara frågor som rör vem som har rätt att uttala sig 

om en viss fråga eller i en viss situation (Bergström & Ekström, 2018). Även effekterna av 

diskursen är ofta av intresse, det handlar då om att undersöka på vilket sätt vissa grupper 

gynnas eller missgynnas av diskursens effekter. Ytterligare en central aspekt inom 

diskursanalysen är uppkomsten och förändringen av sociala identiteter (Bergström & 

Ekström, 2018). Dessa identiteter ses som instabila och rörliga och antas formas av 

diskurser, vilket gör det möjligt att studera hur sociala identiteter formas inom specifika 

diskurser.  

4.1 Metodologisk ansats 

Då studien bygger på ett normkritiskt perspektiv innebär det att ingången i denna studie 

har gjorts med en viss föreställning om vad som kommer att finnas i bokens texter. En 

deduktiv ansats bygger på en hypotes eller ett påstående som forskaren har utarbetat från 

exempelvis en teori medans en induktiv ansats innebär att forskaren drar generella slutsater 

utifrån en mängd enskilda fall (Fejes & Thornberg, 2015). I detta fall hamnar studien 

någonstans mellan vad som kan anses vara en deduktiv eller induktiv ansats. Studien kan 

anses vara deduktiv då vi valt att ta sig an dessa texter med ett normkritiskt tänk men å 

andra sidan induktiv då vi kommer att dra generella slutsatser utifrån de enskilda 

textutdragen som presenteras.  
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4.2 Datainsamling och urval 

Denna studie har baserats på den tredje och senaste utgåvan av Socialt arbete - en 

grundbok under redaktion av Meeuwisse, Swärd, Sunesson och Knutagård (2016). Boken 

används på flera lärosäten runt om i landet som kurslitteratur på socionomprogrammet. 

När ett stickprov genomfördes framkom det att bland annat högskolor och universitet som 

Lund, Jönköping, Örebro, Umeå och Stockholm använder denna bok som en 

grundläggande bok i utbildningen. Författarna uppger att boken främst riktar sig till 

socionomstudenter och att den senaste omarbetningen av boken gjorts med stöd och 

synpunkter från lärare vid olika lärosäten (Meeuwisse, Swärd, Sunesson & Knutagård, 

2016).  

Boken Socialt arbete - en grundbok består av 24 kapitel, i denna studie har samtliga kapitel 

kvantifierats. Då studiens storlek och tidsram varit mycket begränsad har det inte varit 

möjligt att analysera samtliga kapitel på djupet. Att analysera samtliga kapitel djupare skulle 

kunna bidra till ett mer nyanserat resultat, något vi varit medvetna om genom arbetet. Efter 

en första genomläsning och kvantifiering av samtliga kapitel har de kapitel som ansetts vara 

av högst relevans valts ut och analyserats djupare. De kapitel som ansetts vara av högre 

relevans är de kapitel där de skrivits mer om specifika sociala problem och de kapitel där 

könsbestämda pronomen i kombination med könsneutrala pronomen använts i stor 

utsträckning. Detta då dessa kapitel möjliggjorde en djupare analys av hur författarna 

förhåller sig till vissa sociala problem samt hur de skriver om kön och könstillhörighet, 

etnicitet samt funktionalitet.  

Utöver dessa kapitel har vi även valt ut några kapitel som visar på hur författarna aktivt 

försöker att skriva på ett mer normkritiskt och inkluderande sätt, för att ge en så 

sanningsenlig och nyanserad analys som möjligt. Fokus i denna analys har enbart legat på 

text, de bilder som har funnits har därav uteslutits. I resultatet kommer det att presenteras 

en generell beskrivning av boken som då inkluderar alla kapitel men det kommer även att 

göras djupdykningar i form av citat från de kapitel som presenteras nedan. 

Tabell 1. Tabell över utvalda kapitel  

Kapitel  Författare  
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2. Det sociala arbetets ramförutsättningar och 

bestämningsfaktorer  

Hans Swärd  

3. Socialt arbete i internationellt jämförande 

perspektiv 

Anna Meeuwisse & Hans Swärd  

4. Socialt arbete i praktik, forskning och 

utbildning 

Lennart Nygren  

5. Socialt arbete som internationellt 

forskningsområde  

Sune Sunesson 

6. Psykologi och socialt arbete  Christina E. Erneling  

8. Juridik och socialt arbete  Titti Mattsson 

10. Det sociala arbetets aktörer och frågan om 

förändring  

Marcus Knutagård  

12. Mötets många ansikten  Thomas Johansson & Marcus Herz  

15. Trender i socialt arbete Katarina Jacobsson & Elizabeth Martinell Barfoed 

16. Om olika vägar till kunskap Rosmari Eliasson - Lappalainen 

19. Makt i socialt arbete  Hans Swärd & Bengt Starrin 

20. Kön makt och socialt arbete Tina Mattson 

21. Medborgarskap, socialt arbete och 

hemlöshet  

Kathleen R. Arnold  
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24. Välkommen till ett yrke Sune Sunesson  

 

4.3 Bearbetning av data 
 

Det som skiljer denna studie från en diskursanalys är att vi har valt att fokusera på specifika 

områden inom inkludering och därigenom vad som skrivs, hur det skrivs men också vad 

som inte skrivs. Istället för att identifiera vilka diskurser som är återkommande inom 

området har fokus legat på att se huruvida författarna reproducerar de normer som råder 

eller inte samt på vilka som får synas respektive inte synas.   

 

Det första steget i bearbetningen av datan var att läsa igenom bokens samtliga kapitel för 

att få en första överblick över boken, dess språk och innehåll. Enligt Bryman (2018) kan 

ibland en kvalitativ analys behöva kompletteras med en kvantitativ metod för att kunna 

förklara och förtydliga sin analys. Därför valde vi att efter en första läsning välja ut vissa 

könsbestämda och könsneutrala pronomen samt andra relevanta ord för att räkna hur ofta 

de förekom. I bilaga 1 görs en redovisning för vilka ord kvantifieringen bygger på. 

 

För att få en korrekt bild över bokens sätt att inkludera räknades de ord som var aktuella i 

dess kontext. Detta innebar att när räkning av exempelvis det könsneutrala ordet barn 

förekom, räknades det inte de gånger det förekom som “inom sektionen för barn och unga 

inom socialtjänsten” eller liknande. Detta då författarna i dessa fall inte använder sig av 

ordet barn för att beskriva en specifik individ. För att undvika att egna föreställningar 

påverkat tolkningarna av texten har vi enskilt läst och analyserat samtliga kapitel, för att 

sedan jämföra dessa tolkningar med varandra. Det är dock viktigt att, som läsare, ha med 

sig att våra egna föreställningar och erfarenheter alltid präglar vår analys i viss mån. 

 

För att beskriva hur den normkritiska analysen tagit hjälp av olika diskursiva verktyg 

kommer de begrepp som använts presenteras nedan.  
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4.3.1 Skapandet av identiteter - etos 

Ett fokus har varit att studera hur författarna framställer dels de klienter som socialarbetare 

möter men även hur de framställer kön, könstillhörighet, sexualitet och etnicitet. Inom 

diskursteorin avvisas föreställningen om att identiteter enbart skulle vara materiellt 

baserade (Bergström & Ekström, 2018). Identiteter ses som något som är instabilt och 

föränderligt, vilket innebär att olika sociala identiteter formas inom enskilda diskurser. 

Detta leder i sin tur till att identiteter konstrueras genom en kombination av personens 

självbild och andras bilder av personen. Bergström och Ekström (2018) menar att dessa 

identiteter är i behov av att ställas i opposition till någon eller något annat för att bli 

begriplig, därav är det av intresse att analysera vad som blir “den andre”.  

Fairclough, citerad i Winther Jørgensen och Phillips (2000), använde sig av begreppet etos 

för att beskriva hur identiteter konstrueras genom språk och kroppsliga drag. Enligt 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) är det via författarnas språk som en identitet byggs 

upp hos en individ eller grupp. När människor tillskrivs ett etos tas de samtidigt ifrån 

möjligheten att identifiera sig själva i en text (Thörn, 2004). Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) menar att skapandet av dessa identiteter öppnar en möjlighet för skapandet av 

kollektiva identiteter. Dessa kollektiva identiteter bygger på föreställningar om en slags 

gemensam identitet som till exempel ”missbrukare” eller ”hemlös”.  

Under den andra läsningen av boken gjordes markeringar i texten då det handlade om 

exempelvis kön, sexualitet, funktionalitet eller etnicitet. Vi valde även att markera i texten 

de gånger som författarna skrivit exempelvis ordet “missbrukare” istället för “personer 

med ett missbruk” och vice versa. Utgångspunkten har varit att se vilka ord som används 

för att beskriva olika individer och sociala problem. Detta gav oss en inblick i hur 

författarna presenterade de olika målgrupperna, vilket i sin tur gjorde att vi fick ett 

perspektiv på hur författarna valde att “skapa identiteter” och “de andra” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

4.3.2 Intertextualitet  

Inom den diskursiva praktiken läggs det vikt vid hur texterna produceras och konsumeras. 

Begreppet intertextualitet och interdiskursivitet används i denna studie för att påvisa detta.  
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Intertextualitet är ett begrepp som innebär att ingen text står för sig själv utan den bygger 

på tidigare händelser och/eller texter, vilket innebär att författare aldrig kan undgå att 

använda ord som andra tidigare har använt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Begreppet hänvisar till historiens inverkan på en text och textens inverkan på historien 

genom att texten bygger på tidigare texter och samtidigt bidrar till historisk utveckling och 

förändring. Boken socialt arbete en grundbok är en antologi och således skriven av flera 

olika författare. Boken består av tidigare forskning, olika teorier och metoder, historia samt 

juridiska utdrag. Därav är många texter i boken skrivna och påverkade utifrån andra texter. 

Det som har analyserats utifrån intertextualitet är huruvida författarna har använt sig av 

tidigare kunskap eller forskning, och då i direkt citat eller om de valt att skriva om. En 

direkt citering antas ha låg intertextualitet medans en omformulering antas ha högre 

intertextualitet. 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet som ger uttryck för formandet av diskurser 

inom och mellan olika diskursordningar. Interdiskursivitet ses som ett sätt att antingen 

förändra eller vidmakthålla de diskurser och diskursordningar som redan finns, då både 

inom och mellan dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För att analysera 

interdiskursivitet används en hög kontra låg intervall där en hög interdiskursivitet ger 

uttryck för förändring och en låg interdiskursivitet kan ses som något som ger uttryck för 

vidmakthållande av rådande sociala ordningar. Boken har utifrån detta studerats och då 

utifrån vilka texter, ordval och diskurser som är framträdande när det kommer till kön, 

etnicitet, sexualitet samt personer med normbrytande funktionsvariationer.   

 

4.3.3 Modalitet - sanningsanspråk    

Texterna i boken har även analyserats utifrån begreppet modalitet för att urskilja 

sanningsgraden som förmedlas i texterna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) betyder ordet modalitet “sätt”. När det kommer till 

att analysera modalitet handlar det om att analysera talarens (i detta fall författarens) grad 

av instämmande i det som framställs. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar på att 

beroende på vilken modalitet som väljs får det konsekvenser för diskursens konstruktion 

av både sociala relationer och kunskaps-och betydelsesystem.  

Modaliteten är det som styr hur läsaren kommer att tolka det som skrivs. Antingen 

instämmer författaren helt i det som framställs och hävdar en ståndpunkt då exempelvis 
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genom att säga “det finns mer än två kön” (objektiv) kontra den mer neutrala 

beskrivningen som i detta fall blir “det kan antas finnas mer än två kön” (subjektiv). En 

objektiv modalitet innebär att det som skrivs inte är öppet för tolkning utan blir snarare en 

sanning medans den subjektiva modaliteten ses mer som en tolkning av verkligheten som 

inte behöver innebära en sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Modaliteten har legat i fokus genom alla steg i analysen. Det har bland annat undersökts i 

de texter vi markerade gällande framställningen av våra målgrupper kön, sexualitet, etnicitet 

samt funktionalitet. Dessa texter har analyserats utifrån dess egenskaper samt hur 

författarna har valt att förmedla sin ståndpunkt. Det har då analyserats huruvida författarna 

framställt sina påståenden som en sanning, som exempelvis “Hemlösa är alltid smutsigt 

klädda”, eller som något som kan antas vara en sanning, som exempelvis “Hemlösa har 

ofta smutsiga kläder”.  

 

4.3.4 Kritiskt tänkande  

Ytterligare en del av diskursanalysen är det kritiska tänkandet. En normkritisk analys bygger 

på ett kritiskt tänkande och nedan kommer det att förklaras vad som menas med ett kritiskt 

tänkande.  

Att ifrågasätta och skapa går hand i hand, enligt Eriksson och Hultman (2014). Syftet med 

ett kritiskt tänkande är att förändra och utveckla. Det kritiska tänkandet har genom hela 

studien varit en grundpelare och bidragit till att tydliggöra konsekvenser av ordval, 

formuleringar och textsammansättningar samt möjliggjort en analys kring huruvida 

texterna speglar den mångfald som råder i samhället.  

 
4.4 Studiens tillförlitlighet 

Poängen med vetenskapen, enligt Thurén (2007), är att den går ut på att ta reda på hur det 

förhåller sig i verkligheten, samtidigt som den alltid går framåt eller i varje fall förändras. 

Därav talas det inte om några absoluta sanningar. Thurén (2007) lyfter även att 

förändringen av vetenskapen inte enbart innebär att addera ny kunskap utan det innebär 

även att gamla åsikter behöver förkastas. En kvalitativ analys handlar om att skapa mening 

ur en massiv mängd data, syftet är därmed inte att fastslå en objektiv sanning eller 

avspegling av verkligheten (Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 2015). Syftet med denna 
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studie har således inte varit att skapa en sanning kring hur författarna borde formulerat sin 

text annorlunda utan snarare att belysa hur normer skapas och reproduceras genom skriven 

text. 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva kvalitet i forskning. 

Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförts och 

den eller de metoder som använts verkligen undersöker det som avses att undersökas (Fejes 

& Thornberg, 2015). Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och innebär att studiens 

forskningsprocess ska vara presenterad på ett sådant sätt att studien kan göras om av en 

annan forskare och då med samma tillvägagångssätt (Thurén, 2007).   

Detta är två begrepp som handlar om hur noggrann och systematisk forskaren har varit 

under forskningsprocessen, men också hur trovärdiga och tillförlitliga forskarens resultat 

är som en följd av hur denne har gått till väga beträffande datainsamling och analys. För 

att påvisa att vi har undersökt de vi ville undersöka har vi i avsnittet 4.3 redogjort för vår 

bearbetning av data, vilka analysredskap som har använts och på vilket sätt. Detta är ett 

sätt att öka transparensen och således validiteten i studien. 

Reliabiliteten i studien är svår att fastställa då en normkritisk studie som denna beror på 

tolkningar av oss som “forskare”. Därav går det inte att garantera att någon annan hade 

tolkat dessa texter på samma sätt som vi, oavsett hur väl metoden är beskriven. Det som 

däremot är av vikt vid en studie av texter som baseras på just tolkningar är att inte låta egna 

föreställningar och upplevelser få för stort inflytande i det som presenteras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). För att undvika att egna föreställningar påverkat tolkningarna 

av texten har vi som framkommer i kapitel 4.3 valt att enskilt analysera kapitlen för att 

sedan jämföra dem med varandra.  

 
4.5 Etiska överväganden 

Denna studie bygger på sekundärdata i form av en offentligt publicerad bok. Därav har 

studien inte ställts inför de forskningsetiska frågeställningar och principer som ställs i 

samband med en intervjustudie eller en enkätstudie, som nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet (Bryman, 2018). Då 

boken är en offentlig handling som finns att tillgå för alla har det inte heller varit av relevans 

för etiska skäl att hålla den anonym, därav nämns den vid namn genomgående i studien. 

Däremot har det ställts krav på oss som forskare att bedöma och uppmärksamma 
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sanningshalten i texterna som analyseras. För att inte riskera att hamna i ett etiskt dilemma 

är det viktigt att presentera texterna som studien baserats på samt ge en redogörelse för 

forskningsprocessen och analysförfarandet på ett begripligt och tydligt sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009)  

Normkritiken innefattar som tidigare nämnt att kritiskt reflektera över och vilja förändra 

de exkluderande normer och föreställningar som finns i samhället. En sådan analys 

innefattar alltid en risk för att vi, som författare, skapar och reproducerar normer genom 

vårt sätt att skriva och formulera oss. Det finns även en risk för att enbart vissa normer 

kritiseras medan andra förblir osynliga och ogranskade. Detta har varit en genomgående 

svårighet och utmaning genom hela arbetet. Något som är viktigt att ha med sig är att 

denna normkritiska analys är skriven av två omarkerat rasifierade kvinnor, födda och 

uppvuxna i Sverige, som studerar på högskola. Detta är något som sannolikt påverkar vilket 

fokus den normkritiska analysen har haft samt vilken riktning analysen tagit, då vi tagit 

med oss våra erfarenheter och positioner in i läsningen av texten. Vi vill även poängtera 

att syftet med denna studie inte har varit att kritisera författarna eller boken utan snarare 

att synliggöra vilka normer som ofta omedvetet produceras och reproduceras genom text. 

Studien har inte heller haft som avsikt att kränka eller göra någon individ eller grupp till 

avvikare. Genom att belysa och lyfta upp denna fråga kring inkludering vill vi bidra till ett 

kritiskt tänkande och en uppmärksamhet i hur texter kan inkludera eller exkludera individer 

och grupper. 

 
5. Resultat 

Följande avsnitt är resultatet av den normkritiska analys som genomförts av boken Socialt 

arbete - en grundbok. Resultatet baseras på en genomgång av hela boken, och en djupare 

analys har gjorts av vissa kapitel för att på så vis kunna underbygga de teman som 

identifierats.  

Fokus i resultatet kommer att vara att se huruvida författarna i boken reproducerar de 

rådande normer som finns kring kön, etnicitet, funktionsvariationer och sexualitet men 

även huruvida alla individer inkluderas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Andra teman 

som går att urskilja i följande resultat är hur författarna framställer de olika grupper och 

individer som socialt arbete handlar om. Då framförallt hur de gör skillnad på olika 

klientgrupper samt hur kvinnor och män konstrueras.  
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Resultatet kommer att presenteras med följande huvudteman: förekomsten av 

könsbestämda och könsneutrala pronomen, hur klientgrupper kategoriseras, 

föreställningen av de olika könen, “invandraren” som den andra, inkludering av personer 

med normbrytande funktionsvariationer, heterosexualitet som norm och det sista 

huvudtemat kommer att vara situerad kunskap. I samband med dessa huvudteman 

kommer även undergrupper att finnas.  

 
5.1 Föreställningar kring kön och könsidentiteter 

I boken socialt arbete reproduceras en mängd olika normer och föreställningar om kön 

och könsidentiteter. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar på att vårt sätt att tala 

på inte neutralt ger uttryck för vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan 

spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem. Vidare hävdar de att det till viss 

del är genom texter som kulturell och social reproduktion och förändring sker. Vilket 

innebär att hur kön, maskulinitet och femininitet framställs i text har betydelse för hur 

läsaren kommer att uppfatta dessa både som individer och grupp. Under analysen av boken 

har ett antal förgivettaganden och föreställningar kring just kön och könsidentiteter 

framkommit, vilka kommer att presenteras nedan. 

 

5.1.1 En framträdande binär könsuppfattning 

I detta avsnitt redogörs det för hur författarna använder sig av könsbundna och passiva 

pronomen (se tabell 1 och 2) och hur resultatet av denna analys kan tolkas. Den fullständiga 

kvantifieringen bifogas som bilaga (Bilaga 1). 

Tabell 2. Sammanfattad kvantifiering av könsbestämda och könsneutrala pronomen 

Könsbestämda 

pronomen 

 Könsneutrala 

pronomen 

 

han/honom 142 Hen 0 

hon/henne 122 Barn 299 
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man/män 161 klient/brukare 333 

kvinna/kvinnor 224 ungdom/ungdomar 26 

pojke/pojkar 11 individ/individer 187 

flicka/flickor 12 person/personer 86 

 Totalt: 672  Totalt: 931  

 

Könsbestämda pronomen skrivs totalt 672 gånger i boken, medan passiva pronomen som 

klienten, individen eller barnet skrivs 931 gånger. Även om passiva pronomen skrivs i 

större utsträckning än könsbestämda pronomen är det i boken ändå vanligt att dessa följs 

upp av könsbestämda pronomen, som han eller hon. Vid en första anblick ter det sig som 

att författarna till boken försöker att inte reproducera tvåkönsnormen. Det är dock vanligt 

förekommande att de passiva pronomen som används även är tätt åtföljda av 

könsbestämda pronomen. Vid en djupare läsning tenderar med andra ord den binära 

könsuppfattningen att träda fram relativt ofta även vid användandet av könsneutrala 

pronomen. Nedan är ett par exempel på detta ur boken. 

I fråga om sådan vård för barn ger lagen socialnämnden möjlighet att ingripa 

akut utan samtycke från vårdnadshavaren (eller den unge om han eller hon fyllt 

15 år). (Mattsson, 2016, s.208)  

 

Individen fråntas sina kläder och andra personliga ägodelar. Identiteten går 

förlorad. Successivt omvandlas han eller hon till en kategori och ett objekt. 

(Johansson & Herz, 2016, s.280) 
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I samtal öppnar sig klienten, och socialarbetaren och andra får insyn i klientens 

tanke- och känslovärld. Det innebär att han eller hon blir sårbar. (Swärd & 

Starrin, 2016, s.397) 

 

Här använder författarna passiva pronomen; exempelvis “barn”, “individ” och “klient”, 

men väljer att följa upp med att skriva “han eller hon”. I sådana formuleringar utesluts 

möjligheten att det finns fler kön eller att klienter kan identifiera sig som icke-binära 

personer och dessa personer blir istället tillfogade ett etos (Thörn, 2004), och samtidigt 

reproduceras tvåkönsnormen. Detta i sin tur gör att de människor som inte identifierar sig 

med något av de två könen görs till avvikare (Giddens & Sutton, 2014; Månsson, 2015). I 

flertalet kapitel lyser tvåkönsnormen igenom, även i de avsnitt där ett passiviserande av 

kön skulle kunna användas. Detta gör att de passiva pronomen som används inte ges full 

kraft och författarna fortsätter likväl att reproducera tanken om att det enbart finns två 

kön - kvinna och man.  

Boken utesluter helt det könsneutrala pronomenet “hen”. I några fall är detta ett resultat 

av att författarna hänvisar till forskning som gjorts på män eller kvinnor, men 

könsbestämda pronomen används även i generella texter. Användningen av “han eller 

hon” i dessa generella texter bidrar då även till att utesluta människor som inte identifierar 

sig som antingen man eller kvinna. Vid ett tillfälle i boken skrivs det om att personer inte 

alltid identifierar sig med de två könen i den binära könsordningen, men i övrigt finns inga 

fler klargöranden kring kön och könsuppfattning. Det som står skrivet om icke-binära 

personer återfinns i kapitlet “kön, makt och socialt arbete”, där Mattsson skriver: 

Genom att uppmärksamma, synliggöra och ge legitimitet åt alla de variationer som 

kvinnligt och manligt kan omfatta, inklusive könskonstruktioner som inte går att identifiera 

som vare sig kvinnliga eller manliga, kan vi förändra de normer som definierar hur våra 

kroppar förväntas vara. (Mattsson, 2016, s. 417) 

Här ger Mattsson prov på både en subjektiv modalitet och en förhöjd interdiskursivitet 

genom att säga att inte alla individer definierar sig som man eller kvinna (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Det finns dock en dubbelhet i att Mattsson skriver om vikten av att 

synliggöra och ge legitimitet åt människor med andra könsidentiteter/könskonstruktioner 

än kvinnliga och manliga, samtidigt som boken i övrigt inte nämner dessa människor utan 

genomgående osynliggör icke-binära könsidentiteter. Det skulle kunna visa på att 



 

23 

medvetenheten finns, men att det i slutändan är en bok som överlag inte är inkluderande 

och normkritisk. Ovan nämnda stycke i Mattssons kapitel är ett undantag, för övrigt är 

transpersoner och icke-binära personer ej omtalade och därmed osynliggjorda i boken.  

 

5.1.2 Kvinnan som sårbar och i behov av skydd 

När texter i en lärobok som denna (som är avsedd för socionomer) porträtterar exempelvis 

kvinnor som mer omsorgsfulla och sårbara leder det till att denna “kunskap” reproduceras 

genom utbildningssystemet och därmed bidrar till att skapa “sanningar” och föreställningar 

om de olika könen. Detta är något som kan ses som en objektiv modalitet enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000).  

Tanken om att kvinnor skulle vara mer sårbara och kräver mer skydd är något som 

reproduceras i boken. Bland annat porträtteras unga flickor som mer utsatta och i större 

behov av stöd när det kommer till att leva i miljöer där missbruk förekommer. Som läsare 

går det att reflektera över varför författarna valt att använda sig av “barn” när det gäller 

just yngre barn, men valt att köna ungdomen till en flicka. I exemplet nedan kan detta 

urskiljas och tolkas som att det är skillnad att leva i hårda missbruksmiljöer om du är flicka 

kontra pojke. 

Ska vi låta unga flickor vistas i hårda missbrukarmiljöer utan att ingripa, 

eftersom de själva vill vara i dessa miljöer? Ska vi riskera livet och hälsan för de 

barn som vistas i missbruksmiljöer? (Swärd & Starrin, 2016, s.402) 

 

Är det farligare att vistas i missbrukarmiljöer som ung kvinna än som ung man? Bör 

samhället agera olika utifrån om den unge är pojke eller flicka, eller på vilket sätt är 

könsidentiteten på denna ungdom relevant för utfallet? Att i detta fall köna ungdomen som 

en flicka ger uttryck för att en flicka som vistas i missbruksmiljöer är mer utsatt och sårbar 

än en pojke, vilket i sin tur skapar ett etos kring de båda könen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Att i kurslitteratur för socionomstudenter skapa en bild av unga flickor som 

mer utsatta än unga pojkar, kopplat till missbruksmiljöer, skulle kunna påverka 

socialarbetarens framtida bedömningar i arbetet med unga människor i utsatta miljöer.  
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5.1.3 Kvinnan med ansvar för omsorg, familj och barn 

Likt tanken om att kvinnan är mer sårbar och i behov av skydd reproduceras även tanken 

om att kvinnan har ett större ansvar för omsorg, familj och barn i boken. Det talas i termer 

som att det är på detta viset vilket gör att även detta kan ses som en objektiv modalitet 

enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Nedan följer två exempel ur boken. 

 

Det finns uppfattningar om att en av de sociala arbetets funktion är att skapa 

förutsättningar för en bättre samhällsekonomi, genom att slussa in människor 

på arbetsmarknaden och lösa sociala problem och konflikter, bistå med 

rehabiliterande åtgärder eller ta hand om äldre och barn så kvinnor kan gå ut 

på arbetsmarknaden. (Swärd, 2016, s.88) 

 

Att ta hand om sina barn räcker inte längre för den ensamstående fattiga 

modern, hon ska stå till arbetsmarknadens förfogande. (Sunesson, 2016, s.151) 

 

När författarna skriver “ta hand om äldre och barn så kvinnor kan gå ut på 

arbetsmarknaden” riskeras normer kring kvinnor och kvinnors ansvar över familjen och 

omsorgen att reproduceras. Det är förståeligt att författarna skriver som de gör med tanke 

på att det är så det varit genom historien, detta skulle dock kunna problematiseras då det 

tenderar att upprätthålla en bild av att det anses vara kvinnans ansvar att ta hand om 

barnen. När boken exemplifierar tex. barns utveckling eller sociala problem kan det 

urskiljas att kvinnor och barn i hög grad presenteras i samma exempel i olika 

konstellationer.  

Detta gäller även när det skrivs om våld i nära relationer, vilket kvinnor i högre grad än 

män blir utsatta för (Brå, 2018). När författarna skriver om våld i nära relationer kopplas 

det vid flera tillfällen samman med socialt utsatta barn eller hur det är särskilt viktigt att 

barnet interagerar med modern. Barnet ses som en individ som är i beroendeställning till 

vuxna och därav ses barnen som en utsatt grupp i samhället som är i behov av skydd dels 

av biologiska men även av juridiska skäl. Där de biologiska skälen kan vara att barnen är i 

behov av att någon förser dem med mat och trygghet medans de juridiska handlar om att 

föra barnens talan. Att ständigt koppla ihop kvinnor och barn gör att även kvinnan ses 
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som en individ i beroendeställning och på så sätt sårbar och i behov av skydd, här skapas 

ett etos för kvinnan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vilket leder till att synen på 

kvinnan som den omsorgsfulla och sårbara reproduceras.  

På ett flertal ställen i boken tas det även för givet att socialarbetaren är en kvinna. Detta 

kan också kopplas ihop med reproduceringen av att kvinnan är den omsorgsfulla eftersom 

att socialt arbete i grund och botten handlar om omsorg om andra människor. Nedan följer 

exempel på detta:  

 

Socialarbetaren kanske hellre fyller i blanketter än lyssnar på klienten. Hon är 

kanske inte tillgänglig när klienten vill ha kontakt, eller lämnar oklara besked. 

(Swärd & Starrin, 2016, s.396) 

 

Det gäller både den enskilda socialarbetaren och hennes klient, och staten som 

lagstiftare. (Sunesson, 2016, s.487) 

 

Ansvaret kanske riktas mot en annan aktör än den enskilde socialarbetaren och 

hennes arbetssituation präglas av hög arbetsbelastning, personalomsättning 

och ett överbyråkratiserat arbete. (Knutagård, 2016, s.243) 

 

Socialt arbete är ett kvinnodominerat yrke men det är inte enbart kvinnor som arbetar med 

socialt arbete och att i detta fallet osynliggöra mannen som socialarbetare skulle kunna leda 

till att yrket blir mindre attraktivt för män och därmed även kunna innebära att yrket får 

en lägre status. 

Förutom att kvinnan framställs som sårbar och omsorgsfull finns det även en tendens när 

det kommer till framställningen av kvinnan kopplat till sin profession. Ofta när kvinnan 

ska framställas i sitt yrke tenderar hon att sammankopplas och beskrivas med andra 

egenskaper än sin just sitt yrke och professionalitet. Detta skulle kunna leda till att kvinnans 

position på arbetsmarknaden försvagas och ses som “sämre” än männens. Nedan följer ett 

exempel på detta:  
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I Sverige gick Karin Wideberg (1981), då en ung och höggravid 

forskarassistent, i en församling som på podiet helt dominerades av 

väletablerade manliga forskare, till ett minnesvärt angrepp mot den marxistiska 

teorins etablerade företrädare och deras försummelse av den reproduktiva 

sfären. (Eliasson-Lappalainen, 2016, s.338) 

 

Här väljer författarna att presentera forskarassistenter Karin som ung och höggravid och 

positionerar kvinnan som ytterligare sårbar och det fokuserar även hennes engagemang 

bort från hennes profession och istället hävdar hennes ”kvinnliga” attribut, dvs ung men 

också gravid. Stycket reproducerar något som är allmänt förekommande i samhället, i 

medier och även inom det sociala arbetet, dvs att benämna en kvinna som i egenskap av 

sin professionella roll med sådant som att hon är ”ung” och ”höggravid” bidrar till att 

typifiera kvinnan i andra egenskaper än den professionella. Är det menat att det är bättre 

att som ung och höggravid stå upp för sin sak än om hon hade varit äldre och inte gravid? 

Eller är det bättre gjort för att hon råkar vara en ung och höggravid kvinna?  

 

5.1.4 Mannen som norm och neutral individ  

Något annat som är intressant att reflektera kring när det kommer till textutdraget kring 

den gravida forskarassistenten Karin är huruvida en liknande porträttering gjorts om Karin 

vore en man. Fokus ligger då sällan på något annat än just det professionella, vilket skulle 

kunna kopplas till att mannen genom historien varit normen. I perioder i den västerländska 

historien har det ansetts att enbart ett kön existerat - det manliga, och det kvinnliga könet 

ansågs då enbart vara en sämre variant av mannen (Beauvoir, 2012). Senare har det snarare 

blivit så att kvinnan blivit just sitt kön, medan mannen blivit människa och därmed både 

neutral och norm (Beauvoir, 2012). Det är viktigt att reflektera kring hur kvinnor framställs 

kopplat till sin profession kontra hur män framställs och porträtteras. Kopplat till Karin, 

den höggravida forskarassistenten, blir det tydligt hur boken gör den professionelle 

kvinnan till avvikare och tillskriver henne ett etos (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Ofta är det just så, att kvinnan porträtteras som avvikare medan män och manligheten 

framställs som det neutrala och objektiva. 

Att mannen är norm och det neutrala visar sig även när författarna skriver om tidigare 

forskning som genomförts och hur de skriver om just forskare. På flera ställen i boken 



 

27 

skrivs det om “kvinnliga forskare” när forskaren är en kvinna, men när forskaren är en 

man skrivs det enbart om “forskare”. Detta skapar en bild av att den neutrale forskaren är 

en man, och positionerar kvinnliga forskare som den avvikande. Det blir då tydligt att 

mannens kön inte behöver synliggöras kopplat till hans professionalitet utan ses som det 

neutrala. Nedan följer två exempel på detta. 

 

Många kvinnliga forskare (t.ex. Borchorst, 1994; Hernes, 1987) menar att 

välfärdsstatsteorier och resonemang om olika socialpolitiska modeller alltför 

lite tar hänsyn till kvinnornas roll och situation i välfärden. (Meeuwisse & 

Swärd, 2016, s.102) 

 

Kvinnliga forskare hävdar exempelvis att välfärdsmodellerna utgår från en 

manlig norm (mäns lönearbete) och bortser från mäns och kvinnors olika 

ställning i förhållande till marknaden, staten och familjen. (Meeuwisse & Swärd, 

2016, s.112) 

 

Det är utifrån att mannen ses som den neutrala och norm som kvinnan i texten framställs 

som något annat. Det blir tydligt då författarna tydligt måste markera att det handlar om 

en kvinna. Det är även tydligt att mannen är norm i bokens kapitel om kön, som nästan 

enbart handlar om just det andra könet - kvinnor. Simone de Beauvoir (2012) skriver 

mycket om hur kvinnan blir ett objekt, den andre, medan mannen blir den aktiva och 

självklara, vilket även boken skulle kunna visa på genom sitt upplägg och sin framställning 

av kvinnor.  

5.2 Heterosexualitet som norm 

När det skrivs om sexualitet i boken ges det, vad vi kunnat urskilja, enbart exempel på 

heterosexuella personer och förhållanden. Boken förmedlar med andra ord ganska tydligt 

att heterosexualitet är norm. Heteronormativitet grundar sig i föreställningen om att det 

enbart finns två kön där de två könen görs till varandras motsatser och förväntas åtrå och 

begära varandra (Butler, 2006; Rosenberg, 2002). Att i en lärobok som används på flertalet 

universitet och högskolor runt om i Sverige enbart synliggöra heterosexualitet och därmed 

osynliggör de människor som inte är heterosexuella bidrar till att skapa en bild av att det 

inte existerar annan sexualitet än den heterosexuella (Butler, 2007). Nedan följer ett fiktivt 
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exempel taget ur boken på hur det skrivs på ett sätt som reproducerar heteronormen, men 

även bilden av kvinnan som sårbar och mannen som “förövare”. 

 

Eva har levt ensam med sin son i fem år. Hon lämnade sin man efter ett långt 

och jobbigt äktenskap. De sista åren grälade de mycket och mannen slog henne 

vid några tillfällen. (Johansson & Herz, 2016, s.274) 

 

5.2.1 Upprätthållande av heterosexuella normer   

Författarna skriver även mycket om äldre psykologiska teorier och psykologer i boken, 

exempelvis om Sigmund Freud och psykoanalysen. De presenterar Freuds teorier utan att 

reflektera kring eller uppmana till reflektion kring vilken typ av normer dessa gamla teorier 

upprätthåller. Att presentera dessa teorier utan att omformulera dem tyder enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) på en låg intertextualisering då texterna inte omformuleras 

och anpassas till dagens samhälle. Nedan ges exempel ur boken. 

 

I fyra - till femårsåldern infaller den genitala eller Oidipus/Elextrafasen, då barnet 

känner en konfliktfylld sexuell attraktion till föräldern av motsatt kön och gör 

mer eller mindre omedvetet, dennes normer och värderingar till sina egna. 

(Erneling, 2016, s.170) 

 

Konflikten löses genom att barnet identifierar sig med föräldern av samma kön 

och gör mer eller mindre omedvetet, dennes normer och värderingar till sina 

egna. (Erneling, 2016, s.170) 

 

Denna teori förutsätter att barnets föräldrar är man och kvinna, med tillhörande manliga 

och kvinnliga egenskaper, men även att de lever i ett heterosexuellt förhållande. Den 

förutsätter även att barnet föds i ett biologiskt kön och att hen identifierar sig med 

detsamma för att teorin ska kunna appliceras. I dagens samhälle där det finns en mängd 

olika typer av familjekonstellationer och där människor kan skaffa barn även utanför ett 

heterosexuellt förhållande kan dessa teorier framstå som gammalmodiga och begränsande. 
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Dessa textutdrag i sin tur har en låg interdiskursivitet där de vidmakthåller de rådande 

diskurser som finns istället för att utmana och förändra dem (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Att författarna presenterar dessa teorier är dock fullt förståeligt med tanke på att Freud 

och psykoanalysen lagt grunden för mycket inom psykologin och förståelsen för barns 

utveckling. Något som vi dock anser bör finnas med i 2016 års upplaga av boken är någon 

form av kritisk analys av dessa teorier och hur de kan förstås och appliceras i dagens 

samhälle. Utan detta riskerar även dessa gamla teorier och teoretiker att förstärka och 

vidmakthålla både tvåkönsnormen och heteronormen. Det enda som diskuteras kring just 

detta är följande mening taget ur kapitlet:  

 

Det är viktigt att komma ihåg att modern var den viktigaste vårdaren, 

åtminstone i västerlandet, när teorierna utvecklades. (Erneling, 2016, s.167) 

 

Denna mening förklarar varför det läggs så stor vikt vid just modern och mödraskapet 

vilket tyder på en förhöjd interdiksurivitet, men meningen förklarar eller problematiserar 

ingenting kopplat till sexualitet eller kön. Modern som vårdaren ifrågasätts men inte att det 

finns en pappa och mamma, utan normen för ett heterosexuellt förhållande 

problematiseras inte vilket i sin tur tyder på en låg interdiskursivitet då diskurserna inte 

utmanas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

5.2.2 Tanken om kärnfamiljen  

Det sociala arbetet förändras ständigt, i kommande textutdrag kan läsaren urskilja en 

medvetenhet kring den förändring av familjekonstellationer som kommit att ske under de 

senaste åren, vilket innebär att detta textutdrag står för en förhöjd interdiskursivitet där de 

rådande normerna ifrågasätts (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Även om den svenska socialtjänsten i hög grad riktar insatser till individer, och 

inte till familjer eller grupper, så har den traditionella kärnfamiljen som 

utgångspunkt ersatts av en mängd olika relationer och ansvarsförhållanden 
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som innebär nya gränssättningar för vilka personer som ingår eller inte ingår i 

det sociala arbetets ramar. (Nygren, 2016, s.133) 

 

I boken är det inte fokus direkt på familjer och familjekonstellationer. Det som nämns i 

boken Socialt arbete - en grundbok är däremot moderskap kontra faderskap, samt mamma 

och pappa. Det är ofta som boken relaterar till de två rollerna mamma och pappa, vilket 

blir problematiskt då alla familjer inte består av en mamma och en pappa. För precis som 

det också nämns i boken finns det ett flertal andra familjekonstellationer i dagens samhälle 

men när författarna beskriver familjer är det framförallt den normativa familjen med en 

kvinna, en man och barn som synliggörs.  

Det framkommer även i boken att pojkar som växer upp med en ensamstående mamma 

är i behov av en manlig förebild för att fungera i skolan. Vilket säkerligen kan stämma i 

vissa fall men det som blir problematiskt med att uttrycka sig på detta sättet är att det 

innebär att när två kvinnor skaffar barn skulle de vara i behov av en manlig förebild för att 

uppfostra sitt barn. Nedan följer ett exempel på detta:  

 

Mödrarnas behov av manliga förebilder för sina söner omformuleras av 

socialtjänsten till ett behov av en person som kan fungera som stöd i skolan 

och stimulera till olika fritidsaktiviteter. (Johansson & Herz, 2016, s.283) 

 

Detta textutdrag tolkas som att alla söner med en ensamstående mamma är i behov av att 

ha en manlig förebild för att fungera i skolan. När författaren uttrycker sig på detta sättet, 

som att det är en sanning visar det prov på en objektiv modalitet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Att uttrycka sig som att detta vore en sanning bidrar även till att detta 

textutdrag reproducerar tanken om en kärnfamilj som består av en kvinna (mamma) och 

en man (pappa).  

När det väl talas om familjer i boken talas det ofta om föräldrar och vårdnadshavare även 

i plural, dvs att det förutsätts att en familj består av flera, två föräldrar och barn. Vilket i 

sin tur leder till en låg interdiskursivitet där de sociala ordningarna som råder inte ifrågasätts 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det betyder även att de tenderar att bortse från de 

ensamstående föräldrarna som idag finns i, där en förälder uppfostrar sitt/sina barn. År 
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2017 bestod enligt den statistiska myndigheten 476 249 hushåll av 2 434 818 av 

ensamstående föräldrar vilket innebär att det är en stor grupp som inte bör bortses från.  

Av dessa ensamstående föräldrar var 371 945 ensamstående mammor och 104 304 

ensamstående pappor (Statistikmyndigheten, 2017). När det talas om ensamstående 

föräldrar i boken talas det enbart i termer av ensamstående mödrar och aldrig om 

ensamstående fäder. Även om det idag i samhället är vanligare med ensamstående mödrar 

(Statistikmyndigheten, 2017) finns det fäder som också är ensamstående och det är viktigt 

att belysa inte minst för att inte fortsätta att reproducera föreställningarna om att det är 

“modern” som ska ta hand om barnen.  

 

5.3 Hur klientgrupper kategoriseras som ”den andre” 

Socialt arbete som praktik är bunden till möjligheten att kategorisera individer för att kunna 

hjälpa dem på bästa sätt (Mattsson, 2015). Denna kategorisering görs beroende på vilket 

område som är gällande samt klientens behov av hjälp. På ett flertal ställen i boken används 

ordet klient/brukare som ett samlingsbegrepp på de individer som möter socialtjänsten. 

Dessa anses vara neutrala termer att använda för att beskriva de människor som är i kontakt 

med socialtjänsten. Sättet att beskriva de människor som är i kontakt med socialtjänsten 

påverkar föreställningarna kring dem. Beroende på hur socialarbetarens föreställning kring 

klienten om tex. kön, könsnormer, etnicitet, sexualitet ser ut kommer det att påverka 

bemötandet gentemot klienten samt dennes liv (Fahlgren och Edvall, 2006). Därför är det 

av stor vikt hur klienter och grupper framställs i kurslitteratur och dylikt, detta då det högst 

troligt kommer forma de blivande socialarbetarnas syn på klienten. 

När det kommer till beskrivandet av klienten/brukaren är det ofta lätt att de görs till ”den 

andre”, vilket innebär att de antas vara individer som skiljer sig från “viet” och vilka anses 

vara annorlunda och avvikande (Barron, 2004; Månsson, 2015). I boken beskrivs klienten 

i flera fall som “den andre” där klienten bland annat beskrivs som att ha en oförmåga att 

anpassa sig till de vedertagna rollerna som finns i samhället, eller att de bara är människor 

som är i behov av pengar som söker sig till socialtjänsten.  
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5.3.1 Problematiken som en identitet 

Emellanåt skrivs det i termer som “missbrukare” och “fattiga” och sällan om individer som 

har ett alkoholmissbruk eller lever i en ekonomisk utsatthet. Detta är problematisk då 

klientens identitet inte är att hen enbart är en missbrukare utan det är något som en individ 

har eller går igenom. När det skrivs i termer av “missbrukare” som en viss typ och en viss 

grupp ger det upphov till att dessa individer stämplas som just detta, det finns en risk att 

personens identitet endast blir tillika med den problematik som personen har och risken 

då blir att personen enbart ses som en “missbrukare” och inte som en individ med egna 

egenskaper och förutsättningar (Giddens & Sutton, 2014). Det skapas med andra ord i 

boken en stereotypifiering (Ambjörnsson, 2016) och ett etos (Thörn, 2004) av vad en 

missbrukare är. Detta skulle kunna bli problematisk då alla individer som lever med en 

missbruksproblematik också är mycket mer än enbart sitt missbruk, och genom att 

kategorisera alla människor med missbruksproblem som missbrukare riskerar det att 

osynliggöra den heterogenitet som finns inom gruppen och därmed även de olika behov 

som finns. Nedan följer ett exempel på detta:  

 

Socialt arbete handlar mycket ofta om att möta och ge stöd åt människor i olika 

svåra situationer. Det kan vara ungdomar, barn, familjer, människor med 

funktionshinder, fattiga, arbetslösa, hemlösa, statslösa, asociala, kriminella, 

missbrukare, krigsdrabbade, våldsoffer och förövare. Man måste som 

socialarbetare kunna sådant om lagar, regler och förordningar, känna till vilka 

hjälpåtgärder som står till buds och hur de fungerar - men det räcker inte. 

Socialt arbete kräver ofta en svår balansgång mellan ett ansvarstagande för och 

en respekt för den andra och hennes egna värden och önskningar. (Eliasson-

Lappalainen, 2016, s.334) 

 

Sedan lång tid finns det i Norden lagar som reglerar kommunernas arbete med 

fattiga, med barn och ungdomar, och med missbrukare samt omsorgen om 

äldre människor och personer med funktionsnedsättningar. (Swärd, 2016, s.80) 

 

I båda dessa exempel framgår det att det görs skillnad på olika typer av problematik som 

de individer som är i behov av hjälp har. Författarna benämner olika typer av individer på 
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olika sätt, när det handlar om personer med normbrytande funktionsvariationer skrivs det 

nästintill boken igenom som “personer med en funktionsnedsättning” istället för att 

benämna dem som “handikappade” eller “funktionshindrade”. När det gäller personer 

som lever med ett missbruk kontra i en ekonomisk utsatthet benämns de istället vid flertal 

tillfällen i boken som “missbrukare” och “fattiga”. Handlar skillnader i språkbruk om att 

ett missbruk eller ekonomisk utsatthet anses vara självförvållat och därmed mindre 

acceptabelt, eller anses gruppen “personer med en funktionsnedsättning” vara en mer 

heterogen grupp människor där det är viktigare att belysa att det handlar om olika individer 

med olika behov?  

 

5.3.2 “Missbrukare” som män 

Nedan följer ett exempel taget ur boken, där det blir tydligt vilka förgivettaganden som 

ofta finns och lyser igenom kopplat till just personer som lever med en 

missbruksproblematik. 

 

När ska man ingripa mot en missbrukare som sannolikt håller på att supa ihjäl 

sig, men inte vill ha någon hjälp eftersom han eller hon anser att han eller hon 

själv kommer att sluta när han “supit färdigt”? (Swärd & Starrin, 2016, s.397) 

 

För det första identifieras personen som en “missbrukare”, för det andra väljer författarna 

att först benämna “missbrukaren” som “han eller hon” medan de senare i samma mening 

enbart använder “han”, vilket belyser hur “missbrukaren” då tillskrivs ett manligt kön. Det 

reproducerar, förutom tanken om att “missbrukare” är män, även en stereotyp bild av att 

dessa ”män” som missbrukar själva har valt sitt missbruk. Att de slutar enbart när de “supit 

färdigt”. Exemplet visar också på att det finns en ovilja hos ”missbrukaren” att bli nykter 

eller att ta emot hjälp för sitt missbruk. Sättet att uttrycka sig i detta exempel tenderar att 

reproducera fördomar och eventuella förgivettaganden kopplat till missbruksproblematik. 

Exemplet påvisar även hur skapandet av en identitet leder till ett etos då dessa individer 

inte får möjlighet att identifiera sig själva i texten (Thörn, 2004). 
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5.3.3 Hemlöshet - en skiftande framställning 

En annan klientgrupp som får en stor uppmärksamhet i boken är personer utan en fast 

bostad. I boken återfinns ett kapitel som handlar om medborgarskap, socialt arbete och 

hemlöshet (Arnold, 2016, kap.21). Framställningen av personer som lever i hemlöshet 

skiftar när det kommer till den begreppsliga användning för att förklara dessa personer 

antingen benämns de som “personer utan fast adress” kontra “hemlösa”, nedan följer 

några exempel:  

 

Det innebär inte att de personer som inte har en fast adress på något sätt skulle 

vara irrationella eller ovärdiga människor på grund av deras aktuella och 

pressade livssituation. 

// När man på ett härbärge påtvingar de boende paternalistiska regler, 

betraktas de hemlösa som irrationella och som att de inte är förtjänta av 

självständighet. (Arnold, 2016, s.432) 

 

Första gången författaren nämner individer som lever i hemlöshet görs det i termer av 

“personer som inte har någon fast adress” för att sedan benämnas som “hemlösa”. Även 

här blir det problematiskt att benämna en individ som hemlös då det precis som med 

termen “missbrukare” finns det en risk att individens identitet tas över och att hen endast 

ses som hemlös. Det finns en dubbelhet i att författaren först skriver om problematiken 

skilt från individerna för att sedan gå över till “hemlösa” och därmed tillika göra 

problematiken med individens identitet.  

I dessa två textutdrag ger författaren exempel på både en subjektiv och objektiv modalitet. 

I det första textutdraget kan vi urskilja en subjektiv modalitet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) där författaren påpekar att de inte innebär att dessa individer är irrationella 

eller ovärdiga. I andra textutdraget går det däremot att urskilja en slags objektiv modalitet 

om att hemlösa betraktas som irrationella och inte förtjänta av sin självständighet ifall de 

blir påtvingade paternalistiska regler. Att i detta fall uttala sig som att det inte finns något 

alternativ till hur de betraktas gör att det ses som en objektiv modalitet (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000).  
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5.4 ”Invandraren” som den andre 

Reproduktionen av förståelsen för ett sammanhållet “vi” går hand i hand med 

återskapandet av ett avvikande “dem” (SOU 2006:40). Andrafieringen är med andra ord 

en process som både skapar en föreställning om “de andra” samtidigt som den skapar en 

föreställning om ett “vi”, som inte är som “de andra” (Anzaldúa, 2012). Det kan då 

exempelvis handla om ett nationellt “vi” och ett icke nationellt “dem” vilket är en förståelse 

som återspeglas vid ett flertal tillfällen i boken. Att skriva om etnicitet är dock viktigt, 

framförallt för att kunna belysa de ojämlikheter som finns, men det är även svårt då det 

riskerar att reproducera dessa tankar och riskerar att ytterligare förstärka bilden av markerat 

rasifierade människor som “de andra”.  

Hur det skrivs kring etnicitet i läroböcker är viktigt framförallt på grund av att det som 

skrivs i läroböcker ofta tas som “sann kunskap” vilken då bidrar till att forma människors 

bild av och förståelse för verkligheten. Detta är något som bland annat Sawyer och Kamali 

(SOU 2006:40) uppmärksammar, de beskriver skolan som en institution där specifika 

normer, värderingar och föreställningar reproduceras, varför det är viktigt att granska hur 

andrafiering skapas och upprätthålls genom läroböcker. 

I boken går det att de hur författarna konstruerar “den andre” genom någon form av 

föreställning eller förutfattad mening kopplat till äldre män från Turkiet. Nedan är ett 

utdrag ur boken. 

 

Vilka risker för diskriminering finns när en ung kvinnlig socialsekreterare möter 

en äldre man från Turkiet? (Johansson & Herz, 2016, s.272)  

 

Författarna ber läsaren reflektera över vilka risker det finns för diskriminering för den unga 

kvinnan när hon möter den äldre mannen från Turkiet, som om det vore någonting helt 

främmande från vad som pågår i mötet mellan den unga kvinnan och personer födda och 

uppvuxna i Sverige. Detta skapar en bild, ett etos, av att män från andra kulturer är de som 

diskriminerar unga kvinnor, trots att diskrimineringen av denna grupp är något som pågår 

i Sverige hela tiden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta ger en tydlig inblick i hur 

andrafieringen av markerat rasifierade personer bidrar till konstruerandet av icke-markerat 

rasifierade personer och Sverige som ett gemensamt “vi”; ett som inte diskriminerar unga 

kvinnliga socialsekreterare. 
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Författarna till boken visar genomgående på en medvetenhet kring just diskriminering och 

marginalisering av utsatta grupper, de belyser hur detta framförallt drabbar markerat 

rasifierade människor och minoritetsbefolkningar. Dock går det på flera ställen att 

problematisera det vanligt förekommande ordet “invandrare”, vilket bidrar till processen 

att stärka “viet” och skapa “de andra”. Nedan följer några exempel ur boken: 

 

Både när det gäller kön och etnicitet finns det studier som visar på en 

systematisk diskriminering av kvinnor och invandrare. (Johansson & Herz, 

2016, s.277) 

Ett exempel är att den invandrare som uppfattas tillhöra en etnisk minoritet 

och som exploateras på sin arbetsplats kan vara tvingad att acceptera såväl en 

låg lön och dåliga arbetsvillkor som rasistiska och sexistiska kommentarer och 

en behandling som inte kan förklaras av ett profitmotiv. (Arnold, 2016, s.430) 

I mer närliggande tid, då vissa grupper fått medborgerliga rättigheter, har andra 

(framför allt religiösa minoriteter, underordnade grupper och invandrare) i allt 

större utsträckning mötts av fördomar. (Arnold, 2016, s.431) 

 

Att använda begreppet “invandrare” för människor som på grund av sitt ursprung eller sin 

kultur blir diskriminerade och marginaliserade är problematiskt på flera sätt. Som ovan 

nämnt är det en del i andrafieringen, men det är även problematiskt då det är underförstått 

att inte alla “invandrare” blir diskriminerade som tex. människor som kommer från andra 

nordiska länder till Sverige. Att ha invandrat från Norge eller Danmark utgör sällan några 

större hinder för människor när de ska leva i Sverige. Grunden för diskrimineringen är 

kanske därför inte just att de invandrat från ett annat land till Sverige, utan snarare att 

personerna antingen är markerat rasifierade eller att vi, genom andrafiering, skapat en bild 

av att deras kultur är konstig, annorlunda eller farlig. Det skulle därför kunna vara 

problematisk att använda sig av termen “invandrare” när det pratas om diskriminering då 

det snarare handlar om vilka människor vi gjort till “de andra”.  

Författarna använder sig även av begreppet “svenskar” i boken, vilket upplevs som mycket 

svårdefinierat. Frågan är vilka människor som platsar inom den kategorin och vilka som 

faller utanför. Vem är egentligen helt svensk? Och när är en människa tillräckligt svensk 

för att få tillhöra kategorin “svenskar”? Nedan följer ett exempel:  
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Förståelsen av olikhet måste också alltid problematiseras och dekonstrueras 

med en sensitivitet för den olikhet som finns inom gruppen kvinnor (eller män, 

eller svenskar, eller heterosexuella, eller…), och alltså mellan olika grupper av 

kvinnor (eller grupper av män, eller svenskar, eller heterosexuella eller…). 

(Mattsson, 2016, s.427) 

 

Att författarna genomgående i boken utgår från att referenspersonen är vit och ”svensk” 

är något som fortsätter att reproducera den vita omarkerat rasifierade kroppen som norm. 

Att vitheten ses som norm går att se genom att den vita kroppen aldrig benämns som just 

vit i texten, vitheten är därmed osynlig, medan den markerat rasifierade kroppen markeras 

i texten.  

 

5.5 Bristen på utrymme för personer med normbrytande 
funktionsvariationer 

Genomgående i boken får personer med en normbrytande funktionsvariation litet 

utrymme. När författarna benämner denna grupp använder de sig ofta av termen “personer 

med funktionsnedsättning” men även här finns det exempel att hämta när författarna har 

valt andra typer av termer som inte belyser heterogeniteten i gruppen lika väl. Nedan följer 

exempel ur boken:  

Omsorgen om äldre och dem vi idag kallar funktionshindrade eller 

“handikappade” var från början en central uppgift för fattig administrationen, 

och ur kritiken av den gamla fattigvården utvecklades också kritik av det sätt 

på vilket gamla och vanföra behandlades. (Sunesson, 2016, s.152) 

 

Här ser vi hur författaren har valt att använda termer som “funktionshindrade”, 

“handikappade” samt “vanföra” för att beskriva personer med en normbrytande 

funktionsvariation, vilket tyder på en låg intertextualisering enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000). Att tala om dessa personer som individer som är “handikappade” eller 

“vanföra” ger en bild av att dessa personer är mindre värda. Det är av vikt att poängtera 

att dessa termer som används i exemplet ovan, inte alltid används, när författarna talar om 

historien kring socialt arbete. Även fast begrepp som “handikappade” och “vanföra” 
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användes förr i tiden för att beskriva personer med normbrytande funktionsvariationer blir 

det problematiskt att fortsätta använda dessa termer i dagens texter. Det skulle kunna bidra 

till att fortsätta reproducera en bild av personer med normbrytande funktionsvariationer 

som individer som är mindre värda och i en beroendeställning till andra och på så sätt 

tillskriva dem detta etos. Nedan följer ett exempel på hur personer med normbrytande 

funktionsvariationer görs till “de andra” och de “onormala”:  

 

Ta exempelvis ungdomshabiliteringens “Projekt Raggarbilar” som vänder sig 

till tonårskillar “med diagnos” eller funktionshinder: en kväll i veckan samlas 

de i en motorklubbs garage för att meka med en gammal bil. David Wästerfors 

(2007) etnografiska studie av projektet vittnar om hur pysslande med bilen 

(eller bara att drälla omkring den) fikande och en manlig jargong bidrar till att 

en hos pojkarna hett eftertraktad vanlighet blir till. (Jacobsson & Martinell 

Barfoed, 2016, s.322) 

 

I detta textutdrag står det klart att dessa “tonårskillar med diagnos” görs till de avvikande 

och “onormala” och att det är den manliga jargongen som är norm och det som är 

eftersträvansvärt. Detta skapar en bild av att individer med normbrytande 

funktionsvariationer inte är “vanliga” individer utan snarare speciella individer som 

ständigt strävar efter en “vanlighet”. Att uttala sig på detta sättet om att denna vanlighet är 

hett eftertraktad blir tillika med enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) en objektiv 

modalitet då de skrivs som en “sanning” för alla tonårspojkar med diagnos. 

Personer med normbrytande funktionsvariationer får väldigt lite utrymme boken igenom, 

vilket skulle kunna tolkas på två sätt. Det kan tänkas att författarna anser att personer med 

normbrytande funktionsvariationer antas inkluderas och inte behöver benämnas för att det 

i dagens samhälle ska kunna leva på samma sätt som personer som fungerar enligt rådande 

normer. En risk med att skriva om människor med normbrytande funktionsvariationer 

skulle kunna vara att ytterligare bidra till andrafieringen och stereotypifieringen av denna 

grupp. Å andra sidan kan det vara ett problem att personer med normbrytande 

funktionsvariationer nästan aldrig skrivs om i boken, då denna grupp ofta tenderar att 

osynliggöras och inte få sin röst hörd.  
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Ytterligare något som går att problematisera är vad det gör med läsaren att 

referenspersonen i boken alltid fungerar enligt normen, och att den kroppen därmed blir 

det ”naturliga” och ”normala”. Delvis går det att anta att det gör det svårt för en mängd 

människor att identifiera sig med referenspersonen, en mängd människor riskerar 

dessutom att uppleva att de aldrig finns representerade, men det bidrar troligtvis även till 

att många socialarbetares tankar om vad som är en ”normal” kropp fortsätter att vara 

outmanade. 

 

5.6 Bristen på reflektion kring författarnas positioner 

I stora delar av boken framställs forskare och författare som neutrala observatörer av 

verkligheten och de sociala problem och frågor som finns. Något som är viktigt att 

synliggöra och komma ihåg är att ingen människa är en neutral observatör, utan alla 

kroppar har kön, etnicitet, kultur, funktionsvariationer och andra saker som formar dess 

förståelse och bild av världen (Haraway, 1988; Lykke, 2009). Boken är skriven av 27 

författare, varav 17 är män och 10 är kvinnor, vilka alla har olika utgångspunkter och 

förståelser av världen. Lykke (2009) betonar att det är viktigt att alltid vara medveten om 

att det finns en relation mellan produktionen av kunskap och olika maktordningar, som 

exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet. Det finns med andra ord inga neutrala 

positioner som kan skapa en sann eller verklig kunskap om andra människors erfarenheter 

eller upplevelser. En forskare eller författare kan därför heller aldrig vara absolut neutral. 

Fahlgren och Edvall (2006) skriver i sin artikel om hur män och deras arbete generellt sett 

värderas högre än kvinnors i det västerländska samhället. De betonar även att det i sin tur 

leder till att män i större utsträckning än kvinnor återfinns på beslutande positioner och 

inom kunskapsproduktionen, vilket påverkar vilken kunskap som produceras men även 

hur behov definieras. I boken är det, som ovan nämnt, 17 manliga författare och 10 

kvinnliga. Detta speglar det som Fahlgren och Edvall (2006) skriver om, vilket då rimligtvis 

påverkat vilken kunskap som anses som viktig och relevant. Vid en närmare analys av 

författarna går det även att se att 13 av de manliga författarna är professorer medan enbart 

5 av de kvinnliga författarna har samma titel. Här blir det tydligt att, även i ett 

kvinnodominerat yrke, sitter männen på de högsta positionerna i större utsträckning än 

kvinnor. Det är viktigt att reflektera över vad detta gör med innehållet i boken, men även 

vad det gör med kunskapsproduktionen inom socialt arbete överlag. Det går även att 

reflektera över vems röst som görs hörd. 
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Ytterligare en sak som går att problematisera är att författarna relativt genomgående 

positionerar den blivande socialarbetaren eller läsaren som neutral, helt utan kön, etnicitet 

eller kultur. Det skrivs om ett gemensamt “vi” som kan antas innefatta alla blivande 

socialarbetare. Det kan även tänkas att texten skulle kunna vara i ytterligare behov av 

personer som levt i exempelvis hemlöshet, fattigdom, missbruk eller med en 

funktionsnedsättning. Att inkludera dessa röster i boken skulle kunna möjliggöra att 

kunskapen om förtryckande sociala strukturer blir mer trovärdig, då kunskapen tar 

utgångspunkt i deras positioner. När personer som har erfarenhet av förtryckande 

strukturer får lov att komma till tals skulle ny kunskap om dessa strukturer kunna 

möjliggöras. 

 
5.7 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat visa på hur normer kring kön, sexualitet, etnicitet 

och funktionalitet kan skapas och reproduceras genom text. Genom att det enbart finns 

utrymme för två kön och heterosexualitet vidmakthålls synen på kön som en binär kategori 

och heterosexualiteten som det “normala”. Det är även tydligt att exempelvis makt och 

kön inte genomsyrar hela innehållet i boken utan dessa har egna kapitel där ämnet berörs. 

Författarna använder sig dock genomgående av könsneutrala/passiva pronomen i relativt 

stor utsträckning, något som skulle kunna tyda på att en medvetenhet och vilja att inkludera 

finns. Dessa passiva pronomen följs dock ofta upp av könsbestämda pronomen, vilket 

riskerar att förstärka tvåkönsnormen snarare än att inkludera fler kön. 

Resultatet visar även på hur klienter kategoriseras och framställs, vilket bidrar till hur 

socialarbetare ser på olika grupper, individer och sociala problem. Författarna formulerar 

sig ofta som om det som sägs är en sanning, vilket visar på en objektiv modalitet vid flertal 

tillfällen. Detta leder i sin tur till att individer och grupper tillskrivs vissa etos och därmed 

tas ifrån möjligheten att identifiera sig själva utan riskerar i stället att bli stereotypifierade.  

 

6. Diskussion  

I följande avsnitt kommer resultat, metod och genomförande att diskuteras och 

problematiseras. Förslag till vidare forskning kommer även att ges.  
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6.1 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Normkritiken innebär att kritiskt granska hur vissa specifika identiteter görs till det normala 

eller naturliga, medan vissa identiteter exkluderas och osynliggörs (Kalonaityté, 2014). 

Dessa normer är ofta så djupt rotade i samhället att människor sällan reflekterar över dem, 

utan uppfattar dem som en sanning. Således är det kanske inte så överraskande att även 

författarna till Socialt arbete - en grundbok utgår från normativa föreställningar.  

Författarna skriver exempelvis enbart om de två könen man och kvinna, och den enda 

sexualitet som synliggörs är heterosexualitet. Detta är bara två exempel på hur normer ofta 

upplevs som mer eller mindre självklara och därför inte blir föremål för reflektion (Butler, 

2005). Bristen på reflektion kring normer kan bli problematiskt när författarna tar dem för 

givna i skrivandet av sin text då läroböcker spelar en mycket viktig roll när det kommer till 

skapandet och reproduceringen av normer (Bay & Macfarlane, 2011; Kalonaityté, 2014; 

Mattsson, 2013). Boken spelar även en viktig roll när det kommer till vilka diskurser som 

förmedlas kring bland annat kön, sexualitet, funktionalitet och etnicitet till de framtida 

socialarbetarna. Att texten är normativ i sin utformning riskerar därför att bidra till att 

socionomstudenterna, som läser boken, kommer fortsätta att ta dessa normer för 

sanningar och utgå från dessa i sin syn på verkligheten och därmed riskerar det även att 

påverka det sociala arbetets praktik.  

Socialt arbete är en arena som är i behov av att kategorisera sina klienter och att själva idén 

bakom socialt arbete är att lokalisera vissa individer, grupper eller sociala förhållanden som 

anses vara socialt avvikande (Fahlgren & Edvall, 2005). Att vara i behov av att kategorisera 

och samtidigt medveten om att kategoriseringar av det avvikande bidrar till skapandet av 

det som anses vara “normalt” och eftersträvansvärt är något som lätt kan bli problematiskt 

(McLaughlin, 2009). Detta är en problematik som alltid har varit gällande för socialt arbete 

och som förmodligen kommer att fortsätta gälla då det som ovan nämnt är själva idén 

bakom socialt arbete. Att bedriva socialt arbete utan att kunna kategorisera olika problem 

eller klientgrupper skulle göra arbetet mycket svårt och riskera att innebära godtyckliga 

bedömningar mellan olika praktiker. Således bör reflektionerna kanske snarare kretsa kring 

hur det går att göra kategorier och kategoriseringar mindre exkluderande och utan att 

reproducera stereotypa bilder och tankesätt om vissa grupper. Frågan att ställa sig då blir 

om och hur det är möjligt att fortsätta kategorisera för att underlätta arbetet och säkerställa 
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kvaliteten i de bedömningar som görs, men med en minimering av de negativa bieffekter 

som ofta följer med kategorisering?  

Något som dock är mycket viktigt kopplat till kategoriseringar är att vara medveten om 

vilka stereotyper som skapas och reproduceras genom kategoriseringarna. Det går att 

reflektera kring är huruvida författarna skulle kunna presentera kategorier utan att tillskriva 

dessa kategorier eller grupper specifika egenskaper samtidigt, som att anta att missbrukaren 

är en man eller att den ensamstående modern är i behov av en manlig förebild till sitt barn. 

Att fortsätta att oreflekterat reproducera dessa bilder av grupper bidrar till att stereotyper 

upprätthålls, samt att dessa individer och grupper inte får möjlighet att själva identifiera 

sig, vilket gör att dessa individer och grupper tillskrivs ett etos. Konsekvensen av att inte 

kunna identifiera sig själv i text oavsett om de handlar om grupper/individer eller sociala 

förhållanden blir att de exkluderas. Det innebär även att en slags sanning kring dessa 

individer/grupper eller sociala förhållanden skapas som inte alltid stämmer överens med 

den verklighet som dessa individer eller grupper lever i, vilket skulle kunna leda till att den 

framtida socialarbetaren får en felaktig uppfattning om verkligheten, vilket i förlängningen 

innebär en risk att denna agerar på ett felaktigt sätt gentemot dessa klienter eller sociala 

förhållanden på grund av sin felaktiga verklighetsuppfattning.  

Författarna framställer även de olika kategorierna eller klientgrupperna på olika sätt i 

boken, där ett missbruk framställs som “självvalt” och en förgivettagen identitet medan 

exempelvis en normbrytande funktionsvariation framställs som något en individ drabbas 

av och som inte speglar dess identitet. En fråga att ställa sig är då om det är ett medvetet 

val, eller hur det kommer sig att detta sker? En annan fråga som kan vara av intresse är hur 

det kommer sig att det finns ett specifikt kapitel för vissa sociala problem, exempelvis 

hemlöshet, medan det inte finns enskilda avsnitt för andra klientgrupper. Det finns 

exempelvis inget specifikt avsnitt för beroendeproblematik, ekonomisk utsatthet eller 

funktionalitet. En fråga att ställa sig blir då vad författarna vill ha sagt med detta? 

Ytterligare något som framkommit i resultatet är ett genomgående uteslutande eller 

osynliggörande av ickebinära personer och personer med annan sexualitet än 

heterosexualitet, vilket är vanligt förekommande när det kommer till kurslitteratur på 

högskolor och universitet (Eriksson & Burman, 2007; Fahlgren & Edvall, 2006; 

Martinsson, 2009; Stridsberg & Westerstrand, 2007; Wiktorsson, 2007). Detta riskerar att 

fortsätta att reproducera tanken om att det bara finns två kön, vilket i sin tur utesluter 
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individer som inte identifierar sig med något av de två könen. Att osynliggöra dessa 

individer kan göra att socionomstudenterna tar med sig denna bild av verkligheten ut på 

sina kommande arbetsplatser vilket i sin tur skulle kunna leda till att dessa människor 

marginaliseras och diskrimineras. Att författarna dessutom utgår från att alla är 

heterosexuella riskerar att skapa stora problem kopplat till synen på familj och föräldraskap. 

Det sätt på vilket boken är skriven visar tydligt att utgångspunkten enligt författarnas sätt 

att beskriva verkligheten fortfarande är kärnfamiljen, med en mamma och en pappa, vilket 

inte till fullo speglar hur det svenska samhället ser ut idag och därmed utesluter många 

alternativa familjekonstellationer. 

Något som även är relevant att beröra kopplat till kön är att författarna valt att ha ett 

specifikt kapitel som kretsar kring kön. Att kön har egna kapitel och ställs “vid sidan av” 

är problematiskt då det tenderar att ses som någonting separat som går att hoppa över 

(Eriksson & Burman, 2007). Eftersom både kön, sexualitet, etnicitet och funktionalitet är 

något som genomsyrar allt borde kanske dessa aspekter vara mer integrerade i boken för 

att synliggöra hur olika maktaspekter samverkar och påverkar varandra (Mattsson, 2015). 

I boken framkommer det även ett återkommande konstruerande av ett “vi” och ett “dem”. 

Detta blir särskilt tydligt då författarna skriver om etnicitet och invandring, då dessa 

individer görs till “den andre”. Att komma bort från skapandet av “den andre” kan tänkas 

vara mycket svårt då det även skapar ett “vi” och en egen identitet, däremot skulle 

författarna kanske kunna reflektera över och diskutera att detta förekommer samt 

problematisera kring vad det gör med människor och deras möjligheter. Något ytterligare 

som kan vara relevant att reflektera kring är uteslutandet av “invandrarens” egen röst eller 

erfarenhet, vilket skulle kunna göra kunskapen mer trovärdig. Dessutom hade kanske en 

presentation av nya perspektiv och lösningar möjliggjorts.  Kopplat till just vithet och 

etnicitet går det även att reflektera kring vad det gjort med människor att västvärlden, 

genom historien, och än idag sitter på ett tolkningsföreträde i frågor som rör just rasifiering 

och invandring. Det går att tänka att västvärldens tolkningsföreträde och vithetens 

osynlighet skapat stora ojämlikheter genom åren, att inte blivande socionomer får med sig 

ett kritiskt tankesätt kring vithet och dess överordnade position kan ses som ett stort 

problem kopplat till framtidens arbete mot just ojämlikhet. 

Konstruerandet av ett ”vi” och ett ”dem” går även att se i de delar av boken där författarna 

skriver om personer med normbrytande funktionsvariationer. När personer inte ges 
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möjlighet att göra sin röst hörd riskerar de att “plocka på sig” samhällets beskrivning och 

på så sätt samhällets identitet och stereotypifiering av dem, deras egna identiteter riskerar 

med andra ord att reduceras (Giddens & Sutton, 2014; Svensson & Tideman, 2007). Detta 

är något som, i boken, även går att koppla till när det skrivs om exempelvis hemlöshet eller 

missbruk. Även här är det författarna som talar om individerna utan hem eller med 

missbruksproblematik, inte personer som själva levt med problematiken. Att inte låta dessa 

grupper själva komma till tals kring den rådande problematiken som finns kan göra att de 

riskerar att bli ännu mer exkluderade då andra människor anser sig ha tolkningsföreträde 

att uttala sig om dem, och de riskerar att ses som de “avvikande” och “onormala” (Giddens 

& Sutton, 2014; Månsson, 2015). En fråga att ställa sig när det kommer till detta är varför 

det sker? Hur kommer det sig att forskare och i detta fall författare inte inkluderar dessa 

individers röster eller själva anser sig ha tolkningsföreträde gällande vissa saker? 

Samtidigt som det är viktigt att reflektera över vem som får uttala sig och vem som får 

producera kunskap är det även viktigt att reflektera över svårigheterna som skulle följa med 

om författare aldrig skulle kunna uttala sig om någonting som inte är självupplevt eller som 

de själva har erfarenhet av. Däremot upplevs det finnas brister i författarnas redovisande 

av deras egen position, och därmed även bristen på reflektion kring situerad kunskap 

(Haraway, 1988; Lykke, 2009). Dessa brister är något som även Fahlgren och Sawyer (2011) 

poängterar i sin diskursanalys av bokens tidigare upplaga. Det är alltid relevant och viktigt 

att reflektera kring vem som skapar kunskapen och vad det innebär för kunskapen att 

forskaren aldrig är neutral (Haraway, 1988; Lykke, 2009). Att som författare inte själv 

reflektera över sin position och sina erfarenheter och därmed inte redovisa detta för läsaren 

kan vara problematiskt då kunskapen därigenom framstår som helt neutral. Om författarna 

däremot hade uppmärksammat den begränsning i neutralitet som det innebär att vara 

människa skulle det upplevas som att de tog ett större ansvar över att kunskapen blir mer 

tillförlitlig (Haraway, 1988; Lykke, 2009). 

All kunskap har, som Haraway (1988) skriver om, en rumslig aspekt, en tidsmässig aspekt 

och är skapad i en viss kontext. Kopplat till det går det således att reflektera över huruvida 

det påverkat innehållet att majoriteten av författarna är män eller att en större andel av de 

manliga jämfört med de kvinnliga författarna är professorer. Det går att fundera över hur 

deras egna ursprung, erfarenheter och åsikter påverkat slutresultatet, men även vad det gör 

med texten att den är reviderad 2016 eller vilken kontext den skapats i. 
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Fahlgren och Sawyer (2011) har gjort en diskursanalys på samma bok och dragit en del 

liknande slutsatser som vi gjort genom vår studie. Vi anser dock att vår analys kan bidra 

med en djupare förståelse kring hur bokens språk kan skapa, reproducera och upprätthålla 

normer då vi haft olika ingångar till textanalysen. De har i sin studie lagt stor vikt vid att 

analysera hur författaren och läsaren positioneras genom boken medan vi lagt störst fokus 

på framställning av klienten och hur boken förhåller sig till rådande normer. Då det sociala 

arbetet ytterst handlar om klienten anser vi det vara av hög relevans att även analysera hur 

de porträtteras i litteraturen, då det i sin tur påverkar socialarbetarens syn på och förståelse 

för klienten och olika sociala problem.  

Ytterligare något som gör vår studie relevant kopplat till Fahlgrens och Sawyers (2011) 

studie är att deras studie är gjord på bokens tidigare upplaga. Då denna analys är gjord på 

bokens senaste upplaga och med deras studie i ryggen anser vi att den i högsta grad är 

aktuell. Vår studie visar vid flera tillfällen på samma brister som de redan poängterat trots 

den stora förändring som skett inom det sociala arbetet kopplat till just normkritik och 

genusvetenskap. Att vår studie ibland drar samma slutsatser som Fahlgren och Sawyers 

(2011) studie gör skulle kunna tänkas vara problematiskt, men av bokens nya upplaga att 

döma finns fortfarande behovet av att detta poängteras för att det sociala arbetet ska bli 

mer normkritiskt och inkluderande i sin karaktär. Det finns utöver detta även ett flertal 

studier som visar på just vikten av att socionomstudenter får med sig ett kritiskt sätt att 

tänka ut i arbetslivet (Bay & Macfarlane, 2011; Nicotera & Kang, 2009). 

Sammanfattningsvis menar vi att denna studie kan komma att ha betydelse för 

kunskapsproduktionen inom socialt arbete men även inom andra kunskapsfält. Då den 

påvisar vikten av hur individer, grupper och social problematik framställs samt vilka 

konsekvenser det ger. Att reflektera över vilket språk som används i akademiska läroböcker 

är av hög relevans för att utbilda socionomer med ett normkritiskt tänk vilket kan bidra till 

en mer inkluderande praktik, men torde även vara relevant inom andra utbildningar.  

 
6.2 Metoddiskussion  

Bryman (2018) skriver om hur kvalitativa och kvantitativa analyser med fördel kan 

användas i en och samma studie. I denna studie har en kvantifiering av begrepp 

genomförts, där resultatet visade att författarna till socialt arbete - en grundbok använde 

sig av könsneutrala pronomen i högre utsträckning än könsbestämda pronomen. 
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Kvantifieringen kompletterades av en fördjupad kvalitativ analys, genom vilken vi kunde 

påvisa att ett flertal normer kring kön och sexualitet kan fortsätta att reproduceras trots att 

könsneutrala pronomen används frekvent. Detta är en slutsats som hade varit omöjlig att 

dra utan att kombinera de två analysmetoderna. 

Studien bygger på ett normkritiskt perspektiv tillsammans med en utgångspunkt i bland 

annat queerteori där diskursiva verktyg har använts för att kunna tolka och analysera. Det 

normkritiska perspektivet bidrar till att synliggöra och förändra strukturer och normer som 

begränsar människor (Kalonaityté, 2014). Normkritiken har som mål att förändra 

strukturer i stället för att individen ska anpassa sig till strukturen (Kalonaityté, 2014).  Då 

queerteorin utmanar föreställningen om att det finns enhetliga och stabila identiteter, så 

som man, kvinna, heterosexuell eller homosexuell, och lägger sitt fokus på brott mot 

sexuella normer, strukturer och identiteter (Ambjörnsson, 2016) har denna teori 

kompletterat det normkritiska perspektivet med ett djup. Användandet av de olika 

diskursiva verktygen har möjliggjort synliggörandet av de normer och strukturer som har 

producerats och reproduceras i boken.  

Då studien baseras på våra tolkningar går de att diskutera hur stark tillförlitligheten är i 

studien. I och med att studien bygger på ett normkritiskt perspektiv har vissa antaganden 

funnits med från början, vilket skulle kunna leda till att resultatet blir vinklat och 

fördelaktigt. För att undvika detta har olika diskursverktyg använts och presenterats på ett 

tydligt sätt. När det kommer till studiens trovärdighet går det även att problematisera 

studiens urvalsförfarande. De citat som presenterats i studien har valts ut på grund utav att 

de har illustrerat omständigheter som har varit värda att poängtera på ett tydligt sätt. Vissa 

kapitel har inte fått utrymme i form av citering i resultatet men har ändå varit av relevans 

då även dessa kvantifieras vilket gjort att vi kunnat uttala oss generellt om vissa saker.  

Avsikten med denna studie har inte varit att på något sätt kritisera författarnas sätt att 

skriva utan fokus har varit att synliggöra vilka normer som ofta omedvetet produceras och 

reproduceras genom text. Språket kan ses som något som skapar vår 

verklighetsuppfattning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och därmed kan dessa texter 

ses som något som kommer att påverka socialarbetarens verklighetsuppfattning såväl inom 

som utom sin profession. Därav anses denna studie vara av vikt då författarna genom 

språket kan förmedla en viss sanning om olika klientgrupper, individer och sociala problem 

både till de blivande socionomerna men även till allmänheten.  
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För att summera metoddiskussionen vill vi återigen tydliggöra att studiens syfte inte varit 

att förmedla en sanning utan synliggöra hur normer och normalitet görs och reproduceras 

genom text, därav anser vi som författare till studien att genomföra en normkritisk analys 

med hjälp av diskursiva verktyg har varit den bäst lämpade metoden.  

 
7. Förslag till framtida forskning  

Genom vår analys har det framkommit att det finns ett behov av att fler akademiska 

läroböcker inom socialt arbete genomgår någon form av normkritisk analys. I vårt sökande 

efter tidigare forskning hade vi svårt att hitta tidigare gjorda analyser av läroböcker kopplat 

till just socialt arbete. Att litteraturen är av normkritisk karaktär är av relevans på grund av 

att dess språk bidrar till att forma studenternas verklighetsuppfattning och bild av olika 

människor och klientgrupper. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Ord Total 

han/honom 85 (+57 kopplat till forskning) 

hon/henne 115 (+7 kopplat till forskning) 

Hen 0 

man/män 161 

kvinna/kvinnor 224 

man (neutral) 536 

Pojkar 11 

Flickor 12 

Barn  299 

klient/brukare 333 

ungdom/ungdomar 26 

individ/individer 187 

person/personer 86 

 


