
Mångfald som demokratins utmaning 
 



 Till  
dem som, utan att ge upp sin egen identitet, vill tänka från en plats där de 

inte själva befinner sig, som strävar efter att ta fler platser med i beräk-
ningen när de tänker igenom en fråga, som ständigt önskar uppöva sin 

förmåga att föreställa sig vad de själva skulle tänka om de befann sig just 
där och slipar på sin skicklighet att tänka representativt for att ge de slut-
satser de drar och de röster de representerar ständigt större giltighet

 (fritt efter Hanna Arendt).  
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Abstract 
 
Rúna í Baianstovu (2012): Diversity as the Challenge of Democracy. A study 
of how the social welfare services, as a welfare bureaucracy and moral 
institution in society, understands and handles cultural diversity. Örebro 
Studies in Social Work 11, Örebro Studies in Conditions of Democracy 7, 
364 pp. 
 
This dissertation deals with how Swedish society is confronting the democrat-
ic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a diver-
sity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that democ-
racy must include all members of society is central in contemporary welfare 
states. In Sweden this idea is closely related to a concept of social justice and 
equality. This means that this study deals with aspects of integration process-
es.  Social services are one of the societal institutions that institutionalize the 
moral conceptions of how life should be lived. Therefore, its function in the 
integration processes mirrors the ethos of society as a whole. The chief char-
acteristics of a democratic state are that it represents every member of society 
and that it is transparent, communicative, and reflexive. But this is not easily 
performed. The State may exercise oppression in the form of forced assimila-
tion through the culturally detached design of law and policy, and with the 
politics of diversity, minority groups may exert internal oppression of vulner-
able elements within the group. This tension expresses a tension that is called 
the Paradox of Democracy in this thesis. Social workers deal with the para-
dox while handling society’s moral panic regarding “others’” traditions that 
are perceived as difficult to comprehend. Therefore, their investigative work 
is of great importance in a society that aspires to treat all citizens as equals. 
But the framework for such investigations is narrow and tightly controlled. A 
qualitative change in the scope of social workers’ ability to work in the ser-
vice of communicative action within the complex areas discussed in this study 
could be a step towards broadening and deepening democratic practices. 
When the public institutions take their clients’ diverse wishes and needs 
seriously, and treat them as indicators of the actual needs of members of 
society, the public institutions receive a foundation for reciprocal and com-
municatively anchored integration work.  

Keywords: Integration, democracy, diversity, social work, moral, culture, 
solidarity, lifeworld, system, communicative action. 
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Förord 
 
Det finns ett stort antal människor utan vars uppmuntran och konkreta 
stöd jag inte hade påbörjat eller kunnat fullfölja mitt arbete. Mitt första 
tack går till de människor jag har mött i min tillvaro som socialarbetare, 
som av olika skäl brutit upp ur en tillvaro någonstans för att fortsätta den 
någon annan stans och som jag mött i början av den nya tillvaron. De livs-
berättelser och öden jag har fått ta del av som socialarbetare, har gett mig 
ovärderlig stimulans och tankestoff till formuleringen av frågor om hur 
social sammanhållning och integration är möjlig. 

Teologen och författaren Jakob Brønnum, min livskamrat sedan påskaf-
ton 2009, har genom långa arbetsdagar och alla kvällar vi kurat skymning 
med intresse lyssnat på otaliga utläggningar av studiens problem och fråge-
ställningar samt dess teoretiska labyrinter. Du har ständigt bidragit med 
genomläsningar och hjälp att samla fragmentariska texter till läsbart stoff. 
Det är i ditt stimulerande humoristiska sällskap och din omsorg och kärlek 
som orken att genomföra arbetet har skapats. Mitt tack till dig kan inte 
uttryckas i ord. 

Sociologen och etnicitetsforskaren Fuat Deniz (1967-2007) som var min 
livskamrat under avhandlingens första fas, har genom sin otröttliga iver att 
diskutera frågor om identitetsformation i spänningen mellan det moderna 
och det traditionella i olika kombinationer från det stora till det lilla och 
tillbaka igen, bidragit till att skärpa min förmåga att fokusera och fördjupa 
den samhällsproblematik som avhandlingen fokuserar. Tack Fuat. Ljus 
över ditt minne.  

Ett stort tack riktas till prof. Lars Oscarsson som har varit ett stadigt 
och trofast stöd genom alla de år som forskarutbildningen varat; våra 
handledningsmöten har präglats av din uppmuntrande och varma grundin-
ställning. Hjärtligt tack också till prof. Aleksandra Ålund som under två 
långa, intensiva och stimulerande handledningstillfällen har påpekat studie-
fältets många faror och problem.  

Tack prof. Sune Sunesson för dina skarpa kommentarer på slutseminariet. 
De sporrade mig att färdigställa arbetet. Ett varmt tack också till prof. An-
ders Bruhn som noggrant, skickligt och uthålligt följt och kommenterat arbe-
tet efter slutseminariet och till prof. Odd Lindberg som deltagit i slutläsnings-
fasen och gett värdefulla kommentarer inför studiens färdigställande. 

Att vara verksam inom ämnet socialt arbete är en utmaning. Utmaning-
en består i att ämnet inte har en självständig ontologisk, epistemologisk 
och metodologisk bas. I en sådan position var det en förmån att bli anta-
gen som doktorand vid den då nyinrättade, nu upplösta, mångvetenskapli-
ga miljön Forskarskolan demokratins villkor. Denna mångvetenskapliga 



 

arbetsmiljö har för min del varit stimulerande och uppmuntrat till att un-
dersöka det fält som avhandlingens specifika studieobjekt är sammansatt 
av, på ett sätt som inte hade varit detsamma utan forskarskolan. Ett stort 
tack till forskarskolans professorer Mats Ekström, Gullan Gidlund, Bernt 
Gustavsson, Björn Horgby, Mats Lindberg, Christine Roman, Moira von 
Wright och Jan Ohlsson som erbjudit stimulerande bataljer av varierande 
slag, under vilka jag åtminstone har lärt mig vikten av disciplinär öppenhet 
och viljan att överskrida disciplinära återvändsgränder. 

Mina doktorandkollegor på forskarskolan som genom vänskap, kloka 
kommentarer, generösa litteraturtips och på otaliga andra sätt har gjort 
livet i forskarutbildningen rikare än det annars hade varit, kommer alltid 
att äga min djupaste hängivenhet. Den brokiga skaran av doktorander har 
funnit ständiga källor till debatt om livet i allmänhet och forskningens 
syften, metoder och ideala inriktning. Jag kommer att bevara våra stund-
tals heta diskussioner som en särskilt minnesvärd tid i livet. En av våra 
doktorandkollegor, Anne-Marie Johansson (1959-2010), lämnade oss efter 
en kort tids sjukdom. Tack för din vänskap Anne-Marie. 

Emilia, älskade unge, du har levt med avhandlingsarbetet som är äldre 
än du fast du har fyllt sju år. Du och dina bröder Jakob, Jonatan och Se-
bastian gör - tillsammans med Karin, Tuva och Duong - livet rikt och me-
ningsfullt.  
 
 
Humlehuset i april 2012 
/Rúna 
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Del I Inledning och övergripande tolkningsram 
 

1 Problemet och dess politiska och sociala kontext 
 
Mångfald som demokratins utmaning är en studie av sambandet mellan 
mångfald, demokrati, kultur, moral och socialtjänst. Avhandlingen be-
handlar frågan huruvida det svenska samhället antar den demokratiska 
utmaningen att finna möjligheter för samhällsintegration i ett samhälle som 
präglas av en mångfald av kulturella och religiösa föreställningar och so-
ciala praktiker. Det innebär att studien handlar om aspekter av integra-
tionsprocesser. Socialtjänsten förstås i detta sammanhang som en av de 
samhällsinstitutioner som institutionaliserar det svenska samhällets kultu-
rella och moraliska övertygelser om hur livet bör levas och samhället ut-
formas.  

Socialtjänsten skall idealt kännetecknas av demokratiska procedurer och 
därför är dess funktion i integrationsprocesserna av stor betydelse. Tanken 
att demokratin skall omfatta alla samhällsmedlemmar är central i samtida 
välfärdsstater; i Sverige är denna tanke nära förknippad med social rättvisa 
och jämlikhet i termer av ideal om alla samhällsmedlemmars jämlika till-
gång till välfärdsstatens tjänster. Men ökande ekonomiska och sociala 
klyftor i samhället antyder att jämlikhet och demokrati inte omfattar alla i 
praktiken. Innan studiens preciserade syfte och frågeställningar presente-
ras, skall de aspekter som tillsammans utgör dess problemområde, skisse-
ras och motiveras. 
 
Ett demokratibegrepp 
Ett möjligt mått på integration är samhällsmedlemmarnas jämlika möjlig-
het till aktivt deltagande i samhällets normbildande processer (Durkheim 
1893a/1984:338). En stat med självförståelse som modern demokrati, har 
ett avgörande ansvar för och inflytande över hur individer, grupper och 
samhället i stort samverkar i ständigt pågående integrationsprocesser 
(ibid:173f, 295ff; Habermas 1995:65ff). I detta sammanhang innebär in-
tegration det respektfulla mötet mellan olika individer/grupper som till-
sammans formulerar en ny gemenskap som rymmer de involverades olik-
het. Assimilation är ett begrepp som hör samman med integrationsbegrep-
pet. Det betecknar ett problematiskt förhållande där utsatta grupper och 
individer tvingas anamma en dominerande kulturs normer och värderingar 
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med följden att olikheten mellan dem går förlorad (jämför Habermas 1983 
i Carleheden 1996:197f). Assimilation kan dock också ske på frivillig väg, 
men i praxis är det inte ovanligt att bruket av ordet integration används för 
politiska praktiker som snarare handlar om assimilation (jämför Lorenz 
1996:162ff; Habermas 1995:29f). 

Idealt är den demokratiska staten ett instrument för samhällets besluts-
fattande med fokus på att samordna den politik som tillhandahåller och 
reglerar individers behov. En demokratisk stats främsta kännetecken är 
därför att den representerar alla samhällsmedlemmar och att den är trans-
parent, kommunikativ och reflexiv (Durkheim 1893a/1984, 1957/1992:79; 
Habermas 1995:75ff). Ett av de främsta tecknen på en välfungerande sam-
hällsintegration samt på en fungerande demokrati, är att samhället känne-
tecknas av att det ständigt rör sig i riktning mot det (ideala) tillstånd där 
alla samhällsmedlemmar känner sig som ”upphovsmän till just de rättighe-
ter som de förväntas respektera som adressater” (Habermas 1995:68). 
Normer och institutionella arrangemang kan nämligen ”betraktas som 
giltiga endast om alla de som skulle beröras av deras konsekvenser kan 
vara deltagare i en praktisk diskurs genom vilka normerna antas” (ibid; 
Benhabib 2004:31). Denna rörelse i riktning mot detta (ideala) tillstånd 
betraktas som kärnan i samhällets integrationskapacitet. 

Den demokratiuppfattning som vägleder denna studie är att ju större 
roll kommunikation, deliberation och reflektion spelar i den offentliga 
verksamheten, desto mer demokratiskt är samhället (Durkheim 1893a/ 
1984:203ff; Habermas 1995:75ff; Benhabib 2004). Ytterst handlar det om 
politikens och lagarnas förmåga att uppfatta, omfatta och integrera en 
mångfald av gruppers och individers olika viljor och livsprojekt, i försant-
hållandet av att demokrati inte är ett tillstånd, utan endast finns i den mån 
människor handlar demokratiskt (jämför även Rosanvallon 2009).  

Den problemställning som driver studien är huruvida det svenska sam-
hället antar den demokratiska utmaningen att inlemma nyanlända indivi-
der och grupper i en sådan grad att de tillåts delta i de normbildande pro-
cesserna och därmed får möjlighet att uppfatta sig som normernas och 
lagarnas föreskrivare.  
 
Ojämlik tillgång till välfärdstjänster  
Men vilka villkor måste vara uppfyllda för att människor aktivt skall kun-
na delta i samhällets normbildande processer? Enligt den kommunikativa 
demokratitanke som skisserats ovan är ”alla moraliska varelser med för-
måga att känna, tala och handla” potentiella moraliska deltagare i delibe-
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rationen (Benhabib 2004:35). Detta förutsätter jämlikhet1 i den moraliska 
och politiska sfären avseende förmågan och möjligheten 

att välja och handla när det gäller villkoren för ens […] identifikationer. För 
en sådan förmåga krävs nödvändigtvis ett visst förfogande över materiella 
resurser, såsom inkomst, möjligheter till utbildning och yrkesmässig utveck-
ling samt tillgång till offentliga institutioner och rum (Benhabib 2004:37f).  

I internationell jämförelse anses medborgare i Sveriges ha god tillgång till 
de gemensamma resurserna även efter den svenska välfärdsmodellens 
höjdpunkt i slutet av 1970-talet (Schierup et al 2006). Men studier sedan 
slutet av 1990-talet visar att samhällsmedlemmarnas tillgång till välfärds-
tjänsterna varierar oberoende av den ekonomiska konjunkturen enligt 
mönster där etniska och sociala skiljelinjer tenderar att sammanfalla vilket 
innebär att segregering och marginalisering av nyanlända riskerar att per-
manentas (Socialstyrelsen 2010a). Exempelvis är utrikesfödda flyktingin-
vandrares del av den generella välfärden såsom hälsa och utbildning rela-
tivt låg (SOU 2005:56 s.373; Socialstyrelsen 2010a), samtidigt som antalet 
tvångsomhändertagna barn i familjer med utlandsfödda föräldrar är högre 
i jämförelse med familjer med svenskfödda föräldrar (Lundström & Sallnäs 
2003).  

Segregeringen och marginaliseringen ser ut att följa en särskild närhe-
tens och avståndets logik i ett välfärdsglapp som välfärdsstatens institutio-
ner hittills inte har förmått överbrygga och som slår igenom till 2:a och 3:e 
generationen (Schierup et al 2006; SOU 2005:41, 2005:56, 2005:69; BRÅ 
2005; Socialstyrelsen 2010a; SOU 2006:30). Detta innebär grovt sett att ju 
längre det faktiska eller föreställda etniska, geografiska, språkliga, religiösa 
eller kulturella avståndet mellan migranten och det svenska samhället är, 
desto större är sannolikheten för arbetslöshet, ohälsa, brist på utbild-
ningsmöjligheter och fattigdom.  

Integrationsprocessers förlopp studeras på olika sätt i forskningen där 
fokus skiftar mellan faktorer inom minoritetsgruppen, i det mottagande 
samhället eller hos den enskilde. Några exempel på fokus inom forskning-
en är följande: Anledningen till migrationen och gruppens föreställningar 
om exilens/diasporans längd samt gruppens storlek och möjlighet till upp-
rätthållande av centrala institutioner (Barth 1969; Lindqvist 1991; Deniz 
2001; Ahmadi/Ahmadi 1995). Det mottagande samhällets integrativa för-
måga eller grad av öppenhet och slutenhet mot nya grupper (Lorenz 1996; 
Hylland Eriksen 1993; Kamali 1999; 2005; 2006; Alghasi et al 2008). Det 

                                                      
1 Jämlikhet och ojämlikhet bör alltid förstås relationellt i förhållande till varandra 
inom en given samhällskontext (Callinicos 2002:12). 
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mottagande samhällets ekonomiska konjunktur och samstämmighet mellan 
behov av arbetskraft och migranternas färdigheter och resurser (Pripp 
1994). Religiöst, språkligt, geografiskt, fenotypiskt och institutionellt av-
stånd eller närhet mellan gruppen och majoritetssamhälle (Deniz 2001; 
Arai & Skogman Thoursie 2007). Nationalism och rasism, stereotyper och 
diskriminering (Schierup & Ålund 1991; Lorenz 1996; Lange 1992, 2000; 
Westin 1987; Kamali 2005, 2006). Den enskildes möjlighet att upprätta 
och upprätthålla nätverk och band till sitt primära kollektiv i det nya lan-
det och/eller i hemlandet (Deniz 2001; Kivisto 2001, 2003). Den enskildes 
ålder, livsbiografi och familjesituation (Hjern 1990; Hjern et al 1998; 
Hessle 2009). Individens erfarenhet av krig samt fysisk och psykisk trau-
matisering (Hjern 1990; Hjern et al 1998; Kristal-Anderson 2000).  

Även om individ, grupp och samhälle ofta särskiljs i forskningen bero-
ende på de olika studiernas analytiska fokus, korsar de varandra interak-
tivt i det levande livet i unika kombinationer som strukturerar integra-
tionsprocessernas förlopp. I ett unikt samspel mellan individer, grupper 
och institutioner spelar alla involverade individers och gruppers bakgrund, 
erfarenhet och kunskaper, attityder och strävanden roll för utfallet av in-
teraktionen och samspelar med värdsamhällets politik, resurser och attity-
der (jämför Westin 1987; Lange 1992, 2000; Lorenz 1996, 2008; Dominel-
li et al 2010).  

Mot bakgrund av detta är frågan om det svenska samhällets integra-
tionsprocesser inkluderar alla samhällsmedlemmar även när deras förut-
sättningar och behov skiljer sig från de grundläggande behov som staten 
har definierat genom sin historiska erfarenhet i en redan formulerad poli-
tisk gemenskap. Frågan är vilken roll statens offentliga institutioner spelar 
för integrationsprocessernas förlopp. I kraft av att socialtjänsten under 
decennier har varit den institution som förvaltat folkhemmets och den 
svenska nationalstatens jämlikhetsambitioner genom myndighetsutövning, 
är den särskilt intressant att undersöka ur ett integrationsperspektiv (jäm-
för Sunesson 2003). Socialtjänstens arbete är ett centralt led i välfärdssta-
tens ambition att skapa och upprätthålla social ordning och integration i 
samhället. Fast socialtjänsten är en central välfärdsbyråkrati (Jonsson 
1997; Kamali 1999; Johansson 2002; Schierenbeck 2003; Johansson 2007) 
råder det brist på såväl teoribildning som empirisk forskning om dess funk-
tion i demokratins utveckling (Johansson 2002:9f).  

 
Socialtjänsten som välfärdsinstitution  
Moralbegreppet uttrycker en kulturs normativa sidor (Durkheim 
1893a/1984, 1912/1965) och moral är en inneboende del av det sociala 
arbetets vardag (Hasenfeld 1992; Lipsky 1980; Lorenz 1996; Shardlow 
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1998; Blennberger 2005). En viktig demokrati- och integrationsfråga är 
därför vad som sker när det svenska samhällets politik och lagar tillämpas 
av socialarbetaren inom socialtjänsten i mötet med klienter som inte på ett 
entydigt sätt känner sig som, eller uppfattas som, delaktiga i det svenska 
samhällets kultur i moralisk och normativ mening.  

För studium av detta problemfält har jag valt socialtjänstens myndig-
hetsutövning gentemot barn och unga samt deras familjer. Valet av fall 
motiveras av att socialtjänsten är en av de samhällsinstitutioner som tydli-
gast institutionaliserar det svenska samhällets kulturella och moraliska 
övertygelser om hur livet bör levas och samhället utformas. Därför är det 
rimligt att anta att integrationspolitiken, och därmed demokratin, för-
kroppsligas i mötet mellan individen och socialarbetaren inom socialtjäns-
ten. Detta är särskilt tydligt i arbetet med barn och familjer där uppfatt-
ningar om människors grundläggande rättigheter respektive vad som är ett 
socialt problem ständigt prövas och utmanas. Valet av fall motiveras vidare 
av att barn och unga är samhällets mest formbara grupp vars behov formu-
leras i lagstiftningen (t.ex. i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen). Men 
föreställningar om barns ideala uppväxtförhållanden skiljer sig åt i tid och 
rum och är därför utmärkt för studium av ett samhälles centrala värde-
ringar och normer (se t.ex. James & Prout 1997; Qvortrup 1997). Olika 
aktörers uppfattningar om en god barndom sätter frågor om identitet, 
kultur och moral i rörelse med och mot samhällets officiella värderingar, 
normer och praxis. 

Socialtjänstens tjänstemän möter dagligen människor vars eventuella so-
ciala problem skall utredas, definieras och helst lösas i frivillighet och sam-
förstånd. Men förhandlingen om vad som är ett socialt problem och hur 
det bäst bör lösas sker på ett spänningsfält i mötet mellan individer och 
institutioner med en mångfald av kulturella, och därmed moraliska, över-
tygelser och identiteter. Simultant med denna förhandling sätts uppfatt-
ningar om samhällets ideala utformning, möjligheter och begränsningar i 
rörelse avseende hur särskilda livsprojekt, och de behov som är förbundna 
med dem, bör förstås och hanteras. Det innebär att socialtjänstens verk-
samhet i praktiken bedrivs i ett spänningsfält mellan tvång och frivillighet 
vilket ger makt åt organisationen att föra fram sina värden och normer. 
Den yttersta frågan blir om och i så fall hur samhället kan respektera män-
niskors lika värde och erkänna allas olika identiteter, utan att bedömning-
en står i strid med allmänna uppfattningar om normalitet såsom de ut-
trycks i lagtexterna.  

Socialtjänstlagen (SoL) uttrycker intentionerna med socialtjänstens ar-
bete. Ord som demokrati, solidaritet och jämlikhet är centrala i lagen, men 
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det är inte självklart att alla de aktörer som deltar i interaktionen fyller 
dessa begrepp med samma innehåll. Det är därför viktigt att studera hur 
socialtjänsten hanterar kulturell mångfald i ett spänningsfält mellan indivi-
duella rättigheter, kollektiva identiteter, socialtjänstens funktionssätt och 
de institutionaliserade kulturella föreställningar som driver den. Detta är 
emellertid problematiskt av flera skäl. Ett av dessa skäl är att befolkning-
ens kulturella mångfald inte explicitgörs i SoL som därmed verkar vara 
kulturellt neutral. När vi betraktar socialtjänsten som en central institution 
i den demokratiska processen är frågan om de människor som kommer i 
kontakt med den erbjuds möjlighet att höras i den demokratiska processen, 
samtidigt som de erkänns för sin identitet.  

Den svenska statens välfärdsbyråkratier anses av åtskilliga forskare ha 
uppgiften att fördela samhällets gemensamma resurser på ett rättvist och 
”opersonligt” sätt. Forskare som framför en sådan föreställning om den 
opersonlige, eller neutrale, tjänstemannen, anser att neutraliteten är av 
central betydelse för demokratins förverkligande och därför av grundläg-
gande betydelse för människors tilltro till samhällets demokratiska förmå-
ga (jämför t.ex. Johansson 2002; Schierenbeck 2003). Sådana perspektiv 
fokuserar likhet i bemötandet av olika människor. Andra perspektiv fram-
håller vikten av professionell skicklighet i den individuella bedömningen av 
det enskilda fallet (Lorenz 1996; Dominelli et al 2010). Enligt dessa per-
spektiv måste tjänstemännen beakta neutralitet, samtidigt som de bedömer 
människors unika och särskilda behov. I balansen mellan neutralitet och 
personlig bedömning anses tjänstemannen ha ett visst handlingsutrymme. 
Handlingsutrymmet utstakas i samverkan mellan politik, regelverk, organi-
sation och profession samt klienternas behov och varierar avsevärt inom 
skilda praktiker (Lipsky 1980). Oavsett vilka av dessa perspektiv som till-
lämpas i forskningen, är den gemensamma frågeställningen hur samhällets 
integration kan fortgå, utan att välfärdsinstitutionerna utövar repression 
mot individer eller grupper.  

 
Socialtjänsten och mångfalden  
Forskning om det sociala arbetets roll i den demokratiska processen i det 
kulturellt mångfaldiga samhället är ännu i sin linda i en svensk kontext. 
Dock har interaktionen mellan socialtjänsten och utlandsfödda fått allt 
större uppmärksamhet under de senaste tio åren.  

Forskning om samhällets omhändertaganden av barn och unga visar att 
andelen omhändertaganden minskade under välfärdsstatens framväxt i 
perioden 1930-1990, men har ökat under 1990-talet (Lundström & Vin-
nerljung 2001). Forskarna anser att förändringen följer den offentliga sek-
torns sämre ekonomiska villkor och fastställer ett samband mellan barna-
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vårdsåtgärder och strukturella faktorer såsom socioekonomiska förhållan-
den. De omhändertagna barnens föräldrar kan beskrivas genom ett antal 
variabler som samvarierar med varandra: ensamstående (företrädesvis 
kvinnor), mottagare av försörjningsstöd, arbetslös, utlandsfödd (Lund-
ström & Sallnäs 2003:194). 

En delförklaring till det ökande antalet omhändertaganden kan för poj-
karnas del vara hårdnande attityder mot ungdomsbrottslighet och snabba-
re repressiva sanktioner från samhället (Lundström & Vinnerljung 2001 i 
ibid). Men även antalet omhändertagna tonårsflickor ökar i Sverige och 
forskarna frågar sig om ökningen kan bero på ”relationsproblem i famil-
jerna, rymningar och utstötningar” (Lundström & Sallnäs 2003). Ytterli-
gare en fråga är om ökningen kan ”kopplas till ett historiskt förankrat 
könsmässigt åtskilt normsystem som innebär att flickor fortfarande om-
händertas för handlingar som har att göra med deras sexualitet” (ibid 
2003:203). Rättssociologen Astrid Schlytter (2006) finner att ökningen av 
omhändertagna flickor i Stockholms län hänger samman med hedersrelate-
rat våld och förtryck. Ytterligare en del förklaring kan vara att en större 
andel av människor med ”etnisk minoritetsbakgrund” 2 är beroende av 
socialtjänsten för sin försörjning jämfört med den svenskfödda befolkning-
en. Att människor med ”etnisk minoritetsbakgrund” som regel får särskilt 
stöd av samhället i etableringsfasen är nödvändigt (jämför Reg. prop. 
1997/98:16), men att de samtidigt är överrepresenterade i socialtjänstens 
övriga arbete inom individ- och familjeomsorgen är problematiskt. 

Forskning om tvångsingripanden i familjer och omhändertaganden av 
barn med stöd av Lagen om vård av unga (LVU) visar att inledda utred-
ningar av utrikesfödda barn eller barn med utrikesfödda föräldrar, oftare 
leder till tvångsomhändertaganden och vård utanför hemmet jämfört med 
svenskfödda barn med svenskfödda föräldrar (Lundström & Sallnäs 2003: 
207). Forskarna konstaterar att sannolikheten för att barn placeras i 
dygnsvård utanför det egna hemmet är mer än dubbelt så hög för barn 
under 12 år när barnets båda föräldrar är utrikesfödda (ibid).  

Forskarna påpekar att invandrarbegreppet i detta fall ”är grovt definie-
rat och inkluderar människor som sinsemellan är mycket olika”. De så 
kallade ”invandrarbarnens” främsta gemensamma nämnare är att de be-
traktas som ”ickesvenskar”. Forskarna påpekar också att överrepresenta-
tionen troligen är ”långt större än vad välfärdsbokslutets siffror visar för 
vissa ”icke-svenska” grupper, medan den är icke-existerande eller försum-
bar för andra” (Lundström & Sallnäs 2003:207). De påpekar att kultur, 

                                                      
2 ”Etnisk minoritetsbakgrund” är Socialstyrelsens beteckning i den aktuella studien. 
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etnicitet och eventuell diskriminering kan spela stor roll som förklaring till 
den oroande statistiken. Därför är det viktigt att reda ut vad som ”faktiskt 
görs i den sociala barnavården […]”, eftersom kunskapen om detta är liten 
(ibid:210). 

Forskning om socialtjänstens interaktion med människor med utländsk 
bakgrund fokuserar ofta på brister i socialtjänstens arbete:  

• Socialarbetare som möter ungdomar med familjer vars sociala rela-
tioner organiseras enligt patriarkala strukturer, är ointresserade av 
klienternas kultur. De reproducerar istället ett kolonialt, förtryck-
ande tankearv vilket gör dem oförmögna att möta ungdomarna 
och deras familjer på ett kreativt sätt (Kamali 1999).  

• Socialarbetare intresserar sig för klienternas kultur i en sådan grad 
att detta intresse hindrar integrationsprocessen (Schierenbeck 
2003).  

• Socialtjänsten tenderar att ge sociala problem inom familjer med 
utomeuropeisk bakgrund kulturella förklaringar på bekostnad av 
samhälleliga och strukturella förklaringar (Ålund 2002). 

• Socialarbetare har en rasistisk attityd mot invandrare (Eliassi 
2006).  

• Socialarbetare för fram barnperspektivet som argument när de 
diskriminerar män med utländsk bakgrund (Eriksson 2006).  

• Socialtjänsten utför bristfälliga utredningar och uppföljningar i ett 
barnperspektiv när ensamkommande flyktingbarn placeras (BO).  

• Socialtjänstens barnperspektiv brister i största allmänhet (Ram-
konventionen 1995). 

• Socialtjänsten underlåter att skydda flickor som drabbas av he-
dersrelaterat våld och förtryck (Ungdomsstyrelsen 2009; Wikan 
2009). 

• Socialarbetare har inte kunskaper om hur minoritetsgrupper bör 
bemötas (SOU 2010:55; Socialstyrelsen 2006b). 

• Socialtjänstens riskbedömningar i situationer som involverar he-
dersrelaterat våld och förtryck är bristfälliga (Wikan 2009).  

• Socialtjänsten diskriminerar romer (SOU 2010:55). 
 

Den sammantagna bilden visar att högst motsägelsefulla förväntningar 
ställs på det sociala arbetets innehåll, arbetssätt och effekter.  
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Migration och kulturell förändring 
I ett historiskt perspektiv har befolkningen i Sverige präglats av kulturell 
mångfald på olika sätt i olika perioder (Arnstberg & Ehn 1976; Bergman 
& Swedin 1986; Svanberg & Tydén 1992; SIV 1996). Ändå har den de-
mografiska mångfalden knappast avspeglat sig i normer för samhällslivet 
avseende utformningen av sociala relationer, politik och rätt, eftersom 
uppbyggandet av en demokratisk samhällsordning har byggt på föreställ-
ningar om en kulturellt homogen befolkning (Banakar 1994; SIV 1996). 
Under de senaste dryga 60 åren har den svenska befolkningens kulturella 
och religiösa heterogenitet emellertid ökat dramatiskt, samtidigt som frå-
gor om människors grundläggande individuella och kulturella rättigheter 
fått allt större utrymme på den politiska agendan. 

Migrationen till Sverige idag är i första hand flyktingrelaterad, men är 
också relaterad till arbete och återförening mellan anhöriga. Grunderna för 
asyl är knutna till Genèvekonventionen om mänskliga rättigheter (FN:s 
flyktingkonvention 1951, www6). Genèvekonventionen formulerar för-
pliktelser för de stater som har ratificerat konventionen att solidariskt be-
vilja asyl till dem som riskerar förföljelse på grund av kön, hudfärg, etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell 
läggning (ibid). Den flyktingrelaterade migrationen sker från länder där 
staten är despotisk, svag eller obefintlig och de styrande inte har legitimitet 
från hela befolkningen. Det handlar kort och gott om olika former av väp-
nade konflikter, politisk instabilitet, auktoritära regimer, korruption. Kul-
turella förändringsprocesser orsakas bland annat av befolkningsökning, 
migration och globalisering, konjunkturbestämda strukturomvandlingar i 
produktionen och marknadens inflytande (Thörn 2002; Beck 2005). I detta 
sammanhang är det viktigt att understryka att de nyanlända kommer från 
urbana och agrara förhållanden. De kommer från olika samhällsförhållan-
den och med en mångfald av kulturella övertygelser, religiösa trosinrikt-
ningar och färdigheter. 

Migranterna har de senaste 30 åren kommit från länder som geografiskt 
ligger allt längre från Sverige. Det ligger nära till hands att tänka att geo-
grafiskt avstånd också ökar andra typer av avstånd, till exempel kulturellt 
eller religiöst. Detta kan vara fallet, men behöver inte vara det. Sådana 
föreställningar om ett strikt och fastlåst samband mellan geografiskt och 
kulturellt avstånd mellan migranten och det nya samhället korresponderar 
med en ideologisk fåra i vår samtid som kan illustreras med Samuel P. 
Huntingtons inflytelserika bok Clash of Civilisations (1996). Huntington 
ställer kulturer emot varandra som geografiskt avgränsade, enhetliga block 
och kulturell mångfald framförs som något hotfullt som med självklarhet 
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leder till kulturell konflikt. Det vore fåfängt att förneka att det, i ett antro-
pologiskt perspektiv, finns olikheter mellan grupper av människor i lev-
nadssätt och samhällsordning avseende vad vi tror och vad vi anser vara 
gott och rätt (se t.ex. Hylland Eriksen 1993). Men Huntington postulerar 
när han hävdar att samhällen och kulturer är bastanta och oföränderliga. 
En annan populär infallsvinkel på kultur kan exemplifieras med den no-
belprisbelönte ekonomen Amartya Sens bok Identitet och våld (2006). Sen 
behandlar kulturell identitet som styrd av individens autonoma vilja. I hans 
framställning är kultur ett slags valbar aktivitet, något vi tar till oss efter 
aktiv reflektion jämte andra identiteter såsom yrke, politiska preferenser 
och fritidsintressen. Med en ironisk vändning av Sens budskap, ser det ut 
som om han uppmanar traditionalistiska och religiösa grupper i krisdrab-
bade och konflikthärjade regioner att sluta slåss och bli medlemmar i ten-
nisklubben istället.  

Tvärtemot Huntingtons och Sens antaganden visar historien att alla kul-
turer och samhällen är i ständig förändring, men att de inte förändras hur 
som helst. Med sociologen Richard Jenkins (2000) ord är kultur varken 
oföränderlig och tung som sten, som i Huntingdons fall, eller flyktig och 
lätt som en fjäder, som i Sens fall. Kultur är snarare människans sociala 
gensvar på de faktorer som strukturerar hennes vara i världen. Kultur är 
sammantvinnad med moral som allomfattande och grundläggande kompo-
nent för samhällens eller kollektivs gestalt vilket är centralt för förståelsen 
av politikens och lagarnas upprinnelse och utformning (Durkheim 
1893a/1984, 1912/1965; Habermas 1984b, 1995, 2008).  

Antagandet att migration leder till upplösning av kulturella samman-
hang och förändring av identiteter är axiomatiskt (jämför Eriksson et al 
1999:14). Det är dock rimligt att anta att migrationens effekter skiljer sig 
åt för olika individer och grupper beroende på graden av likheter och skill-
nader mellan det samhälle som individen migrerar ifrån och det samhälle 
hon migrerar till. Det handlar om likheter och skillnader mellan de sociala, 
rättsliga och politiska institutionernas ideal och praktik. Detta kan bäst 
förstås i termer av likheter och skillnader mellan olika samhällens ständigt 
föränderliga sociala, politiska och rättsliga institutioner. 
 
Mångkulturalism och mångfald i svensk politik  
Sveriges invandrarpolitiska historia visar att inställningen till nyanländas 
samhällsintegration har varierat över tid. Politiken har under de senaste 
100 åren rört sig från tydlig repression av etnisk mångfald och krav på 
assimilation som en självklarhet, över en mer pluralistisk och mångkultu-
rell hållning, till individualistisk mångfaldspolitik (jämför Svanberg & 
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Tydén 1992; Lundmark 1998, 2002; Banakar 1994:70; Schierup et al 
2006).  

Under perioden 1975 till 1997 fanns en invandrings- och minoritetspo-
litik med ett mångkulturellt samhälle som mål efter kanadensisk förebild 
(Schierup et al 2006). Politiken fokuserade på att utstaka särskilda rättig-
heter för grupper av invandrare som realiserades genom tilldelning av ma-
teriella resurser, exempelvis till uppbyggnad av gruppernas kulturella före-
ningar (ibid; Banakar 1994; Borevi & Strömblad 2004). Men rätten till 
kulturell mångfald och valfrihet inkluderade inte hela befolkningen och 
politiken förändrade inte samhällets centrala maktstrukturer, det vill säga 
de institutioner såsom utbildnings- och rättsväsende som uttrycker och 
reglerar samhällets normer, vilket gav upphov till massiv kritik (se t.ex. SIV 
1996; Banakar 1994; Borevi 2002; Schierup et al 2006). År 1997 avlöstes 
invandrarpolitiken av en integrationspolitik (Reg. prop. 1997/98:16). Med 
integrationspolitiken övergavs invandrarpolitikens fokus på grupprättighe-
ter och riktningen mot ett samhälle som präglas av individuell mångfald 
med individuella rättigheter i fokus utstakades (Reg. prop. 1997/98:16) 
varvid mångkulturalismen inom svensk politik ansågs övergiven (jämför 
Borevi 2002; Borevi & Strömberg 2004; Schierup et al 2006).  

Regeringens proposition (1997/98:116) förespråkar integration och tar 
avstånd från påtvingad assimilation. Integrationspolitiken understryker att 
integration inte enbart handlar om de nyanländas anpassning, utan om att 
alla samhällsinvånare skall lära av varandra i ett globaliserat och ständigt 
föränderligt samhälle (SIV 1996; Reg.prop 1997/98:16). Fokus ställs såle-
des på hela samhällets integration in i en ny samhällsgemenskap med 
ökande kulturell och religiös mångfald som grund. Den integrationspolitis-
ka propositionen kan möjligen bäst förstås som en etisk uppmaning till 
samhällets individer att visa öppenhet och tolerans för varandra i skapan-
det av ett ”nytt samhälle” i öppen dialog mellan enskilda och grupper.  

Det skall tillfogas att den enskilda staten inte är suverän i utformningen 
av integrationspolitiken. Exempelvis har Europakommissionen ställt krav 
på att medlemsstaterna utarbetar särskilda rättigheter för nationella mino-
riteter (Socialstyrelsen 2010a; SOU 1997:193; Ramkonventionen 1995). 
Detta indikerar en form av mångkulturalism som innebär att olika minori-
tetsgrupper tilldelas sinsemellan ojämlika positioner i samhället. Följden 
för välfärdsbyråkratier såsom socialtjänsten är att de förväntas interagera 
med medlemmar ur minoritetsgrupper på olika sätt beroende på grupper-
nas minoritetsstatus.  
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Mångfald, mångkulturalism och demokrati 
Statens förmåga att överbrygga kulturella glapp, samtidigt som den erkän-
ner kulturella identiteter är av central betydelse ur demokratisynpunkt 
(Taylor 1994; Connor 1994; Jenkins 2000). Kulturen har en ofrånkomlig 
betydelse i samhället, eftersom ”kulturella värderingar är djupt förbundna 
med våra tolkningar av våra behov, våra visioner av det goda livet och 
våra drömmar om framtiden” (Benhabib 2004:170). Kulturell identitet 
bildar den bakgrund mot vilken vår smak, begär, uppfattningar och 
strävanden får sin mening; hela vår uppfattning om välgång och lycka i 
livet är förknippad med de handlingsregler, den moral och etik, som kultu-
ren förser oss med (Durkheim 1893a/1984; Taylor1994; Benhabib 2004).  

Att befolkningen inom den svenska staten har blivit allt mer kulturellt 
och religiöst heterogen är inte unikt för Sverige, utan allt fler stater är 
mångkulturella i betydelsen att de rymmer mer än en gemenskap som vill 
överleva (Taylor 1994:64). Följden är att en mångfald av nationella identi-
teter samt religiösa såväl som sekulära uppfattningar om hur livet bör levas 
existerar samtidigt inom statens gränser. Kraven på en politik som erkän-
ner en mångfald av kollektiva identiteter vinner terräng i västerländska 
demokratier där såväl ursprungsbefolkningar som mer eller mindre nyan-
lända minoriteter kräver erkännande (jämför Taylor 1994; Kymlicka 1995; 
Habermas 1994, 1995, 1996a, 1996b, 2008; Benhabib 1996, 2004). För 
Sveriges del har dessa socialt drivna krav under senare år i ökande ut-
sträckning stått i motsättning till en liberal politik där staten utformat poli-
tiken enligt övertygelsen att den inte bör gynna särskilda livsprojekt på 
bekostnad av andra. Istället bör alla individer ha likadana rättigheter enligt 
en enkel princip om likvärdighet (jämför Kymlicka 1996; Rojas 1996; 
Schierenbeck 2003).  

Mångfald relaterar till individuell identitet och individuella rättigheter, 
medan mångkulturalism relaterar till gruppidentitet och gruppers rättighe-
ter. Jag finner det emellertid svårt, för att inte säga omöjligt, att diskutera 
frågor om kulturell mångfald, utan att relatera till individer och grupper 
samtidigt. Skälet är det ovan framförda förhållandet mellan individuell och 
kollektiv identitet som förbundna med varandra; kulturell identitet bärs 
förvisso av individer, men den är kollektivt konstruerad (Durkheim 
1893a/1984; Habermas 1984b; Benhabib 2004). Därför kan mångfalds-
tänkandets problem helt enkelt inte särskiljas från mångkulturalismens 
problem. 

 Mångkulturalismens problem handlar ytterst om att alla samhällsmed-
lemmars kollektiva medvetande inte är riktat mot staten i första hand, utan 
mot kollektiva gemenskaper som antingen är mindre än staten eller vida 
överskrider statens gränser i form av transnationella gemenskaper (Haber-
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mas 1995: 123ff). Det handlar också om hur den demokratiska staten bör 
förhålla sig till kollektiva identiteter som endast delvis sammanfaller med 
statens allmänna medvetande, utan att utöva repression mot dem. Det är 
särskilt problematiskt när individuella fri- och rättigheter står i konflikt 
med en hierarkisk och släktbaserad kollektiv ordning (ibid; Moller Okin 
1999:13ff). Skälet till denna svårighet är att etniska minoritetsgruppers 
sociala relationer kan vara hierarkiskt uppbyggda enligt ålder och kön med 
följden att utsatta grupper inom minoriteterna drabbas av förtryck genom 
genusskillnader som missgynnar kvinnor, tvångsäktenskap, ojämlika 
skilsmässoregler, polygami och auktoritära uppfostringsmetoder. Sådana 
sociala relationer baseras på den enskildes explicita underordning under ett 
kollektiv som har primat på bekostnad av individualisering och personlig-
hetsutveckling (Moller Okin 2002:23f).  

Innan jag går vidare skall jag i korthet summera de viktigaste dragen i 
kollektiva identiteters föränderlighet och beständighet samt om spänningen 
mellan gruppidentitet och kategorisering.  

 
Kollektiv identitet och kategorisering 
Kollektiv identitet är relationell, dikotomisk och kontrasteras mot andra 
grupper. Den är således föränderlig och dialogisk; den utformas och trans-
formeras i samspel med andra kollektiv (Barth 1969; Gutman 1994:21; 
Taylor 1994:37ff; Cornell & Hartmann 1998; Deniz 2001; Jenkins 2000). 
Det är inte enbart genom referens till egna kännetecken som grupper defi-
nierar sin kultur, utan upprätthållande och/eller transformation av kultu-
ren/samhället sker också genom uteslutning av utomstående och i jämförel-
se med andra (Barth 1969; Connor 1994; Hylland Eriksen 2003, 2005). 
Det är således i dialektiken mellan kategorisering och gruppidentitet som 
våra kollektiva identiteter formas och omformas.  

Social kategorisering handlar om att grupper tillskrivs egenskaper som 
inte alltid är igenkännbara för dem som är föremål för kategoriseringen 
(Cornell & Hartmann 1998:15ff, 72ff; Jenkins 2000). En aspekt av kate-
goriseringsprocesser är att människor som inte delar gruppidentitet sam-
manförs till en kategori av andra. Det innebär bland annat att det som 
uppfattas som kollektiv identitet i ett utifrånperspektiv inte behöver vara 
det ur gruppens inifrånperspektiv. Skillnader mellan gruppidentitet och 
kategorisering medför spänning och kamp om rätten att uttala sig om och 
fastställa identiteter (Solomos & Back 1996; Jenkins 2002). Utfallet av 
kampen mellan kategoriseringen och gruppidentiteten styrs av ekonomiska, 
politiska, sociala och kulturella styrkeförhållanden mellan kollektiv, där ett 
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mått på styrkeförhållandet är graden av egenmakt över den egna identite-
ten (Cornell & Hartmann 1998). 

Mycket tyder på att kollektiv identitet blir mer betydelsefull när den 
upplevs som hotad (Horowitz 1985; jämför även Hylland Eriksen 1993, 
2008). En grupp som uppfattar sin kollektiva identitet som hotad kan för-
söka skydda den genom att skapa och upprätthålla olika typer av gränsbe-
varande strategier (Barth 1969). Hoten behöver inte vara av rent fysisk 
karaktär, utan kan också utgöras av snabba och påtvingade förändringar 
såsom plötsligt uppkomna moderniseringsprocesser till följd av ändrat 
politiskt styre, migration eller andra former av ekonomiska och politiska 
förändringar (Horowitz 1985; Hylland Eriksen 1993; Thörn et al 1999). 
Det skäl som ofta anges till att kollektiva identiteter kan förstärkas i tider 
av strukturell förändring är att de kan erbjuda en känsla av trygghet, sä-
kerhet, överskådlighet, hanterbarhet och kontinuitet. Identiteten formas 
och förändras i samspel mellan politiska, ekonomiska och sociala förhål-
landen och uppstår i ömsesidigt tillskrivande av gränser grupper emellan 
(Barth 1969; Andersen 1983; Horowitz 1985; Jenkins 1997, 2000). 
 
Erkännande, likvärdighet och särart 
Taylor (1994) hävdar att varje människa behöver erkännande för sin kol-
lektiva, kulturella identitet för att känna sig fullt mänsklig, och att brist på 
erkännande eller misskännande kan vara en form av förtryck genom att 
människor tvingas in i en falsk och inskränkt tillvaro (ibid)3. Misskännan-
de eller ”avsaknaden av kulturellt erkännande [är] förknippat med social 
underprivilegiering och dessutom tenderar dessa båda saker att förstärka 
varandra kumulativt” (Habermas 1995:154).  

De offentliga institutionernas erkännande av minoriteters särskilda kul-
turella identiteter och behov har följder för den vedertagna förståelsen av 
demokratiska fri- och rättigheter, beroende på den grundläggande uppfatt-
                                                      
3 En återkommande kritik av Taylors teori om erkännande och misskännande är att 
den riskerar att vara lika blind för kultur som den hållning Taylor varnar för, efter-
som det är ett faktum att den segrande beskriver den besegrades sår med utgångs-
punkt i sin egen moraliska horisont (Benhabib 2004:77). Jag menar att det ändå är 
rimligt att anta Taylors ståndpunkt, eftersom effekten av en handling som vägleds 
ur en viss kulturell horisont också bör bedömas ur denna horisont. Faran är annars 
relativisering av ”de andras” känslor och behov, vilket i värsta fall kan leda till 
dehumanisering genom att aktören tillskriver adressaten en annan slags känslor än 
sina egna. I en mångkulturell statsgemenskap kan människor rymma flera ”upp-
sättningar” uppfattningar om vad kränkning är. Det vill säga att även om jag inte 
blir kränkt över en handling i en kontext som jag betraktar som ”min”, kan jag bli 
kränkt av samma handling i en annan kontext. Detta kan exempelvis vara när jag 
behandlas annorlunda på grund av ”deras” föreställningar om ”vår” olikhet.  
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ningen att offentliga institutioner skall behandla alla jämlikt, oberoende av 
särskilda identiteter. Den svenska demokratin har genom det politiska 
regelverket och de offentliga institutionerna haft en strävan efter neutralitet 
med föresatsen att endast skydda medborgarnas likadana behov. Det vill 
säga sådana behov som delas av alla oberoende av etnisk och kulturell 
tillhörighet. I enlighet med en sådan linje har den svenska demokratin un-
der lång tid byggt på hävdandet av likvärdighetsprinciper på en universalis-
tisk grundval vilket har inneburit att alla medborgare erbjuds ett identiskt 
paket av fri- och rättigheter (jämför Habermas 1994; Schierup et al 2006). 

Risken med likvärdighetsprincipen är emellertid att människor genom 
assimilationstvång påtvingas en identitet de inte bett om. Likvärdighets-
principen förutsätter att det finns universella och därmed särartsblinda 
principer. Den är en universalism som - när den appliceras på kulturellt 
villkorade händelser och behov - visar sig vara en partikularism förklädd 
till universalism. Den kan i praxis tendera att bli en precis för likadan sna-
rare än för likvärdig behandling. Genom reformer och sociala program om 
universella välfärdstjänster där alla behandlas lika kan ogynnsamma socio-
ekonomiska situationer förvisso förändras, men detta är inte alltid tillräck-
ligt för att orättvisorna skall utjämnas. Därför kan likvärdighetspolitiken 
behöva kompletteras med en positiv särartspolitik genom att en tillfällig 
och selektiv åtgärdspolitik införs tills orättvisorna är utkämpade och den 
särartsblinda och universella politiken åter kan träda i kraft. Risken med 
likvärdighetsprincipen är att den kan stå i ett motsatsförhållande till män-
niskors behov av erkännande för sin särskilda identitet genom att den dri-
ver fram assimilation och homogenisering och i sin särartsblindhet diskri-
minerar grupper av medborgare (jämför Taylor 1994). 

Inte heller särartspolitiken är oproblematisk. Samtidigt som särartsprin-
cipen kan möjliggöra att kulturell identitet erkänns, blottlägger den kärnan 
i de konfliktpunkter som socialtjänsten måste hantera. Den västerländska 
erfarenheten har under senare tid visat att talet om förverkligande av kul-
turella rättigheter även handlar om anspråk på patriarkala och/eller religiö-
sa strukturers normativa giltighet i rättens och juridikens värld (Taylor 
1994; Habermas 1994; Moller Okin 2002). Konflikterna är därför svårast 
när de uttrycker en inneboende konflikt mellan traditionalistisk och kon-
form respektive individualistisk och reflexiv samhällssyn. Förverkligandet 
av sådana rättigheter genom särartspolitik kan leda till att grundlagsfästa 
individuella fri- och rättigheter åsidosätts för svagare skikt inom grupper 
och att maktstrukturer befästs som inte äger legitimitet inom en demokra-
tisk samhällsordning, utan tvärtom står i strid emot den. Också på detta 
följer sociala orättvisor (ibid). 
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Sammanfattningsvis riskerar likhetspolitiken att legitimera ett diskrimi-
nerande synsätt som för den omedelbara betraktelsen verkar rättvist och 
universalistiskt, eftersom alla samhällsmedborgare konstrueras till likadana 
mottagare av service i enlighet med en föreställning om att alla har likada-
na behov. Den risk som följer med den särartsbaserade politiken är att 
människor fasthålls i rigida identitetsgrupper varvid en annan diskrimine-
ringsmekanism aktiveras. När särartspolitiken sammanfaller med en liberal 
välfärdspolitik, riskerar den paradoxalt nog att skapa kulturellt konserve-
rande essentialism. Även den kan få diskriminerande följder. Såväl likhets- 
som särartspolitiken bär därför frön till repression; i det ena fallet genom 
statens makt att i likvärdighetspolitikens namn utöva tvångsassimilation 
genom rättens och politikens utformning och i det andra fallet genom mi-
noritetsgruppers makt att utöva internt förtryck genom särartspolitiken. 
 
Demokratins paradox 
Den svenska grundlagen sätter ramarna kring grundläggande medborgerli-
ga friheter som aldrig får kränkas. De okränkbara rättigheterna i svensk 
grundlag lyder i dag som följer: 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika vär-
de och för den enskilda människans frihet och värdighet.  

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det all-
männa trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social 
omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. […]  

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.  

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna 
ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, na-
tionellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktions-
hinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den en-
skilde som person.  
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Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter 
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag 
(2010:1408). (1 kap. 2 § i SFS nr: 1974:152, reviderad 2010:1408)4. 

Här omnämns såväl individuella som kollektiva rättigheter som aspekter 
av allmänna mänskliga rättigheter, utan att något motsatsförhållande mel-
lan dem uppmärksammas. Men när texten läses mot bakgrund av de poli-
tiska överväganden mellan mångkulturalism och mångfald som diskuterats 
i detta kapitel framträder ett motsatsförhållande mellan kollektiva och 
individuella rättigheter. I fortsättningen kommer sådana grundläggande, 
närmast samhällskonstituerande motsägelsefullheter, att betecknas demo-
kratins paradox. 

Demokratins paradox betecknar ett spänningsförhållande mellan likvär-
dighets- och särartsprinciper. Den berör samtidigt frågan om individuella 
och gruppbaserade rättigheter samt frihet och frihetens gränser vilket väck-
er frågor om vems rättigheter som idealt bör få utrymme och på vilket sätt 
de kan förverkligas i det politiska och sociala livet. 
 
Syfte och frågeställningar 
Ovan har några problemområden identifierats som pekar på en inbyggd 
motsättning i den officiella svenska självförståelsen som demokrati. När 
sambandet mellan demokrati och rättsstat tas på allvar är frågan huruvida 
det svenska samhället förmår skapa jämlikhet i levnadsvillkor med kultu-
rella olikheter som grund, mot bakgrund av att integrationsprocessernas 
förlopp villkoras av samspelet mellan individers resurser, behov och identi-
tet och välfärdsbyråkratiernas förmåga till rättvis fördelning av materiella 
och immateriella resurser. 

Socialtjänsten förstås som en av de samhällsinstitutioner som tydligast 
representerar det svenska samhällets kulturella och moraliska, institutiona-
liserade övertygelser om hur livet bör levas, vilket innebär att politiken 
förkroppsligas i mötet mellan individen och socialarbetaren inom social-
tjänsten. Det är därför av intresse att studera hur den omfattande samhälle-

                                                      
4 Under tiden som jag arbetat med studien har denna grundlagsparagraf ändrats i 
två avseenden med relevans för studiens problemområde. Det ena är ett tillägg om 
barns rätt (4:e stycket 2:a raden) och det andra handlar om främjande av minorite-
ters möjligheter att ”behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv” (sista 
stycket). Här har ”ska” ersatt den tidigare ordalydelsen ”bör”. ”Genom ändringen 
återspeglar bestämmelsen bättre Sveriges åtaganden enligt bl.a. Europarådets ram-
konvention om skydd för nationella minoriteter” (Reg. prop. 2009/10:80 s. 246). Det vill 
säga att såväl barns som minoriteters rättigheter har stärkts. Ändringarna trädde i 
kraft den 1 januari 2011. 
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liga och kulturella kontexten, socialtjänsten som välfärdsinstitution och 
socialarbetarprofessionens handlingsutrymme samverkar i den konkreta 
utrednings- och beslutsprocessen när individuella ärenden handläggs i 
spänningen mellan likvärdighets- och särartsprinciper. När vi betraktar 
socialtjänsten som en central institution i den demokratiska processen är 
frågan huruvida de människor som kommer i kontakt med den erbjuds 
möjlighet att höras i den demokratiska processen samtidigt som de erkänns 
för sin identitet. 

Syftet med denna studie är att studera den demokratiska paradoxen, det 
vill säga samhällets idé om alla medborgares rätt att bevara sin religiösa 
och kulturella särart å ena sidan och dess krav på jämlikhet och likabe-
handling av alla enskilda medborgare å den andra. Studien utförs genom 
en undersökning av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk 
samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald. 

Mot bakgrund av dessa förhållanden är studiens preciserade syfte att 
undersöka hur samhällets värderingar och normer såsom de uttrycks i lag-
stiftning, rekommendationer, forskning och annat används som rättesnö-
ren när beslut om ingripanden fattas inom socialtjänsten. Är den kulturella 
kontext som exempelvis lagarna uttrycker synlig för den enskilde socialar-
betaren? Förmår lagarna uppfatta de olika livssituationer som socialtjäns-
ten möter och måste hantera? Upplever socialarbetare värdekonflikter när 
de tolkar och tillämpar lagarna i utrednings- och beslutsprocessen? Vilket 
är socialarbetares institutionaliserade handlingsutrymme i dessa processer 
och vilken roll spelar det för integrationsprocessernas förlopp? Dessa frå-
gor möts i en grundläggande fråga som ger styrsel åt den empiriska studi-
en: Vilket är socialarbetares institutionaliserade handlingsutrymme i spän-
ningsfältet mellan klienternas önskningar och behov, politikens och lagar-
nas utformning, förvaltningens och socialnämndens ekonomi, regler och 
organisatoriska ramar, det omgivande samhället i stort samt socialarbetar-
nas professionsidentitet? Denna grundläggande fråga kan brytas ned i föl-
jande frågeställningar:  

• Hur uttrycks samhällets värderingar och normer i lagstiftning, of-
fentliga rekommendationer och forskning som har relevans för so-
cialtjänstens ansvarsområde?  

• Vilken är socialtjänstens möjlighet att erkänna människors kultu-
rella och/ eller religiösa livsvärld när sociala problem skall formu-
leras och avhjälpas?  

• Vilken roll spelar socialtjänsten som moralisk samhällsinstitution i 
integrationsprocessernas interaktiva förlopp?  
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• Hur kan det svenska samhällets demokratiska handlingsförmåga 
förstås, betraktad genom socialtjänsten som central samhällsinsti-
tution? 

För att undersöka detta genomförs en fallstudie av hur socialarbetare på ett 
socialkontor bedriver utredningar gentemot barn och unga samt deras 
familjer.  

Ansatsen är kvalitativ och har en multistrategisk karaktär där flera olika 
datakällor används: i) aktstudium; ii) observationer av socialkontorets 
samråd; iii) kvalitativa intervjuer med samtliga socialarbetare på socialkon-
toret; iv) offentliga texter såsom propositioner, lagtext, rekommendationer 
tillika med övrig forskning. 
 
Avgränsningar 
Demokrati: Det är viktigt att notera att demokrati i detta sammanhang 
relaterar till demokratins förmåga att erkänna människors strävan efter att 
förverkliga sina livsprojekt i enlighet med sina egna religiösa och kulturella 
fri- och rättigheter såsom de konstitueras i den svenska grundlagen och hur 
dessa hanteras inom ramen för socialtjänstens procedurer. I denna avhand-
ling refererar begreppet demokrati följaktligen inte till den representativa 
parlamentariska ordningen. 

Kön/genus: Socialt arbete utförs som regel av kvinnor. Detta förhållande 
inbjuder till åtskilliga intressanta frågeställningar som det ligger nära till 
hands att studera. Men jag väljer att inte studera detta förhållande explicit 
i denna studie av hänsyn till renodling av studiens huvudsakliga problem-
ställning.  

Socialtjänsten: Studien är inriktad mot socialtjänstens myndighetsut-
övande arbete inom barn- och familjeområdet. Inga andra verksamhetsom-
råden inom socialtjänsten studeras.  

Offentlig politik: Den offentliga politiken berörs enbart i relation till 
texter såsom utredningar, propositioner och lagar vilka betraktas som ut-
tryck och redskap för politiken. Sådana dokument uttrycker samhällets 
här-och-nu-giltiga offentliga strävanden. När politik nämns i analysen är 
det inte i syfte att särskilja partipolitiska ideologier, utan det är min avsikt 
att belysa den implicita kulturella grunden för politisk handling, oavsett 
den konkreta handlingens ideologiska rötter och explicita intentioner. 
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Disposition 
Avhandlingens första del, Övergripande tolkningsram, består av fem 
kapitel.  

I det första kapitlet har jag skisserat studiens problemställning samt dess 
sociala och politiska kontext. Här presenteras några av studiens teoretiska 
begrepp såsom mångfald, mångkulturalism, likvärdighetspolitik, särartspo-
litik och demokratins paradox. 

I kapitel 2 identieras några gemensamma drag i forskning om socialt ar-
bete som välfärdsbyråkrati med fokus på begreppet handlingsutrymme. 
Här diskuteras två vanligt förekommande uppfattningar om socialarbeta-
res handlingsutrymme med utgångspunkt i två svenska studier som särskilt 
fokuserar socialtjänstens ansvar för ”den misslyckade integrationen”. Vi-
dare ställs ett strukturellt och sociologiskt respektive ett filosofiskt och 
individualistiskt perspektiv på moral och etik inom socialt arbete emot 
varandra.  

I kapitel 3 undersöker jag teorier om hur samhällsintegration eller soli-
daritet organiseras i olika typer av samhällen samt hur handling strukture-
ras inom olika kulturella/samhälleliga kontexter. Inom den presenterade 
teoribildningen är kollektiva representationer och moral centrala begrepp.  

I kapitel 4 presenteras och diskuteras begrepp som deliberativ demokra-
ti, livsvärld, system, kommunikativt handlande samt diskursetik. Den nor-
mativa utgångspunkten för denna teoribildning är att samhällsintegration i 
det demokratiska samhället bör kännetecknas av kommunikation.  

Kapitel 5, utgör avhandlingens metodkapitel. Här motiveras valet av 
studiens metoder för datainsamling, analys av det empiriska materialet 
samt studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter.  

I avhandlingens andra del analyseras det empiriska materialet. Den 
består av två avsnitt innehållande tre kapitel vardera. 

Kapitel 6 består av en diskussion om Socialtjänstlagen (SoL) som ramlag 
och några av dess centrala begrepp eller representationer. Här diskuteras 
också den svenska integrationspropositionen (Reg. prop. 1997/98:16) och 
de två texternas implicita och explicita mångfaldsbegrepp ställs emot 
varandra. Kapitlet avslutas med redovisning och analys av de intervjuade 
socialarbetarnas uppfattning om kulturell och religiös mångfald.  

Kapitel 7 syftar till att analysera socialtjänstens och socialarbetarnas ge-
nerella möjligheter till, och hinder för, interaktion med klienterna i frivil-
lighet och samförstånd. Möjligheten till frivillighet och samförstånd visar 
sig vara intimt förbunden med den kommunikativa kvalitén i interaktionen 
mellan socialarbetare och klient. Den kommunikativa kvalitén visar sig 
bestämmas av socialarbetarens möjligheter till kommunikativt handlande. 
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Hindren är emellertid mångfaldiga och manifesteras genom klienten, för-
valtningen och politiken samt socialarbetaren själv. 

I kapitel 8 undersöks det alternativ som står till buds när arbetet av 
något skäl inte kan ske i frivillighet och samförstånd och tvångsinsatser 
med stöd av Lagen om vård av unga (LVU) aktiveras. Här analyseras 
socialarbetarnas handlingsutrymme i förhållande till lagen vars neutralitet 
visar sig vara problemtisk.  

Kapitel 9 syftar till att undersöka den konkreta komplexiteten i social-
arbetarens handlingsutrymme. Denna komplexitet framträder när anmäl-
ningar och generaliserade bilder av den avvikande invandrarfamiljen krä-
ver att socialarbetarna skiljer ut faktiska sociala problem från fördomsfulla 
anmälningar.  

I kapitel 10 presenteras och problematiseras socialarbetarnas 
svårigheter att utreda den specifika brukarkategorin ensamkommande 
flyktingbarns rättigheter och behov i spänningen mellan likvärdighets- och 
särartsprinciper.  

I kapitel 11 analyseras och problematiseras socialtjänstens interaktion 
med den nationella minoritetens romer. Här slår mångfaldstänkandets och 
mångkulturalismens krafter och idéer emot varandra och bildar ett flertal 
svåra dilemman för såväl socialarbetare som klienter.  

Kapitel 12, som är avhandlingens sista kapitel, syftar till att lyfta fram 
studiens mest centrala insikter, samt dra upp några linjer för framtida 
forskning. I kapitlet fokuseras det undersökta problemets interaktionskon-
text, där demokratins paradox och socialarbetares begränsade möjlighet 
att upprätta kommunikativt handlande inom socialtjänsten, utgör två av 
ett flertal konstituerande villkor för socialarbetares handlande inom social-
tjänsten. Avslutningsvis berörs det svenska samhällets demokratiska kapa-
citet ur integrationssynpunkt. 
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2 Det sociala arbetets samhälleliga grund 
 
Socialt arbete som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitution  
Välfärdspolitiken uttrycker de strukturer som utstakar gränserna för män-
niskors handlingsutrymme i vardagen, samtidigt som den skapar dem (Jo-
hansson 2007; Johansson 2002). I kraft av detta förkroppsligar välfärdsby-
råkratierna staten för de människor som kommer i kontakt med dem. Väl-
färdsbyråkratierna har till uppgift att fördela resurser på ett jämlikt och 
rättvist sätt. De är av ”central betydelse för ett modernt samhälles sätt att 
fungera och för tilltron till demokratin” (Johansson 2002:9). Betraktade på 
detta sätt är välfärdsbyråkratiernas struktur ”långt viktigare för länders 
politiska utveckling än politiska partier och sociala strukturer” (ibid). Jag 
har tidigare konstaterat att människors jämlika tillgång till välfärdstjäns-
terna är en grundläggande utgångspunkt för samhällets integrationsproces-
ser och därför en basal demokratifråga. Men människors erfarenheter av 
välfärdsbyråkratierna och deras tjänstemän tyder på, att välfärdsbyråkrati-
ernas faktiska tjänster inte alltid är överensstämmande med deras explicita 
mål eller med den enskilde klientens önskningar och behov (se t.ex. Bangu-
ra Arvidsson 2003; Kamali 2005; Eriksson 2006; Alinia 2004; Palosuo 
2008). 

En primär drivkraft inom forskning om välfärdsbyråkratier såsom soci-
altjänsten, är önskan att veta vad som försiggår inom dem när den enskilda 
människan kommer i kontakt med dem. Men uppfattningarna om hur den 
ideala välfärdsbyråkratin bör fungera skiljer sig åt i olika studier (se t.ex. 
Johansson 2007; Jonsson 1997; Kamali 1999; Schierenbeck 2003). Enligt 
min läsning av dessa handlar det huvudsakligen om två olika uppfattningar 
om hur demokrati och social rättvisa bäst förverkligas: i) den offentliga 
politiken bör ostört genomsyra förvaltningsstrukturen uppifrån och ner; ii) 
människors faktiska och konkreta behov bör påverka förvaltningsstruktu-
ren nerifrån och upp. Jag vill understryka att dessa två ytterligheter inte 
ömsesidigt utesluter varandra, utan endast antyder skilda tyngdpunkter i 
de olika uppfattningarna. I själva verket försiggår arbetet i en ständig 
spänning mellan högst olika förväntningar och krav:  

Å ena sidan kräver vi att tjänstemännen skall vara etiskt autonoma, lyhörda 
och flexibla. Å andra sidan vill vi att de skall vara neutrala, lojala och tek-
niskt kompetenta. Skulle vi vara nöjda med en rent webersk byråkrati? Nej, 
en sådan skulle vara okänslig, omänsklig och stelbent, lydig, men utan initi-
ativ och, framför allt, okänslig för etisk kritik utom när den kommer som 
lagar eller instruktioner från överordnade. Skulle vi vara nöjda med en rent 
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mänsklig flexibel och situationsinriktad byråkrati? Nej, en sådan skulle leda 
till olikhet inför lagen, brist på koordinering och olydnad gentemot politiska 
direktiv som ger breda policylinjer. Båda typerna är långt ifrån idealiska 
(Van Gunsteren 1986 i Lundqvist 1991:91). 

På detta forskningsfält bedrivs studier inom statsvetenskap, sociologi och 
socialt arbete. Jag har inte ambitionen att reda ut forskningsfältet i sina 
detaljer, utan har fokuserat på ett begrepp som fungerar som en samlande 
lins för forskningsfältets divergerande uppfattningar (se även Johansson 
2002). Begreppet är handlingsutrymme.  

 
Handlingsutrymme 
Den amerikanske statsvetaren Michael Lipsky (1980) har gett ett centralt 
teoretiskt bidrag till studiet om välfärdsbyråkratier med fokus på begreppet 
handlingsutrymme. Lipsky har uppmärksammat att staten inte kan garan-
tera att den offentliga politiken genomsyrar välfärdsbyråkratierna uppifrån 
och ner, och förklarar det med att byråkratierna består av enskilda tjäns-
temän som interagerar med medborgarna. Vardagen inom byråkratierna 
kännetecknas därför av unika interaktioner mellan tjänstemän och klienter. 
Välfärdsbyråkratiernas tjänstemän har 

[…] considerable impact on peoples’ lives […] Thus in a sense street-level 
bureaucrats implicitly mediate aspects of the constitutional relationship of 
citizens to the state. In short, they hold the keys to a dimension of citizen-
ship (Lipsky 1980:4). 

Lipskys tjänstemannabegrepp omfattar bland annat professioner såsom 
socialarbetare, lärare, barnomsorgspersonal, läkare, psykologer, advokater, 
domare och poliser (Lipsky 1980:xii). Tjänstemännens främsta känneteck-
en är att de arbetar på förvaltningarnas lägsta nivå och har ett visst hand-
lingsutrymme i kraft av sin expertkunskap. Men klienternas önskningar 
och tjänstemannens professionskunskap är inte ensamma om att utstaka 
handlingsutrymmet, utan såväl politik, regelverk som förvaltningsstruktur 
är väsentliga komponenter i interaktionen. Det innebär att tjänstemäns 
handlingsutrymme varierar avsevärt mellan olika typer av byråkratier be-
roende på den unika sammansättningen av aktörer och komponenter 
(ibid).  

Styrkan i Lipskys teori är de begrepp han erbjuder för empirisk analys 
av ett handlingsutrymme som utstakas mellan frihet och begränsningar. 
Johansson (2002) uppmärksammar dock ett antal brister i tillämpningen 
av Lipskys handlingsutrymmesbegrepp i svensk forskning där forskarna 
tenderar att underbetona de begränsningar som organisationen sätter för 
tjänstemannen, medan deras frihet att handla överbetonas. Genom att 
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spänningen mellan tjänstemannens frihet och begränsningar fokuseras blir 
det möjligt att få inblick i den potentiellt demokratiska process som känne-
tecknar interaktionen mellan tjänstemän och klienter inom välfärdsbyrå-
kratierna. 
 
Klientifieringsprocesser 
Ingen organisation kan ta alla de hänsyn som en personlig bedömning krä-
ver, så inte heller välfärdsbyråkratins organisationer (Lipsky 1980). Följ-
den är att relationen mellan organisation och den enskilde medborgaren 
förenklas genom en process där brukaren av organisationens tjänster redu-
ceras till en abstrakt person som berövad sina konkreta drag konstrueras 
till klient (ibid:59ff). Samlingsbegreppet för sådana processer är klientifie-
ringsprocesser. Klientifieringsprocessen innebär att klientens behov över-
sätts till organisationens standardiserade uppsättning insatser inom ramen 
för organisationens specialiseringsområde (ibid; Cedersund 1992 enl. Jo-
hansson 2002; Billqvist 1999; Kamali 1999). Klientifieringsprocesser är 
således ett grundläggande drag i mötet mellan medborgare och handlägga-
re (Johansson 2007) och ett uttryck för att relationen mellan handläggare 
och klient är ojämlik och hierarkisk och kan innehålla förtryckande ele-
ment (Kamali 1999, 2002). 
 
Handlingsutrymme, moral och etik 
I samband med studiet av välfärdsbyråkratier, relaterar begreppet hand-
lingsutrymme till handling inom moralens domäner. De moraliska valen 
kan handla om vilken behandling som kan vara lämplig i en given situa-
tion, vilket inflytande klienterna själva skall ha över processen, vem som 
skall betraktas som rättmätig eller orättmätig brukare av tjänsterna och så 
vidare (Hasenfeld 1992:5f). Talet om tjänstemän inom välfärdsbyråkratier 
åsyftar hädanefter socialarbetare inom socialtjänsten om inget annat anges.  

Uppfattningen att socialarbetares handlingsutrymme är moraliskt väg-
lett är kännetecknande för forskning om och inom socialt arbete, men en 
viktig fråga är obesvarad i de studier som har berörts: varifrån hämtar 
socialarbetarna de etiska föreskrifterna? Vilka moraliska strukturer före-
skriver dem? Problemet är att varje tid har sina egna moraliska försanthål-
landen och etiska utgångspunkter (Lorenz 1996:55). Fastän moraliskt 
handlande är en självklar och central grund i det sociala arbetets vardag, är 
frågor om moralens innehåll och grund bara delvis belysta inom det sociala 
arbetets vetenskapliga fält (Shardlow 1998). För att fördjupa denna fråga 
något skall jag skissera vad jag uppfattar som exempel på två paradigma-
tiska fåror i talet om moral och etik inom socialt arbete. Dessa är ett struk-
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turellt maktperspektiv samt ett individualistiskt och liberalt moralfiloso-
fiskt handlingsperspektiv.  

Det strukturella maktperspektivet framförs genom forskaren Walter Lo-
renz (1996, 2006) som är verksam i en bred europeisk kontext och har 
rötter i socialt arbete och sociologi. Det moralfilosofiska handlingsperspek-
tivet framförs genom Erik Blennberger (2005) som är verksam i en svensk 
kontext. Där Lorenz analyserar förutsättningar för hur moralen strukture-
rar rättens och politikens utformning i skilda samhällskontexter, beskriver 
den senare arbetets möjliga etiska grund med utgångspunkt i en diskussion 
om vilka moraliska handlingsalternativ som står till buds för den enskilde 
tjänstemannen inom ramen för ett slags sinnelagsetik (jämför Weber 
1922/1987:136). Denna skiljelinje mellan rätt och politik å ena sidan och 
sinnelagsetik å den andra representerar divergerande fokus på det sociala 
arbetets etos.  

Genom en historisk tillbakablick på socialt arbete som institution i eu-
ropeiska välfärdsstater visar Lorenz, att socialt arbete är intimt sammanflä-
tat med nationalstatens uppkomst och starkt knutet till den interna stabili-
tet som staterna ständigt måste skapa och upprätthålla genom integration 
(Lorenz 1996). Lorenz anser att denna sammanflätning ger arbetet en dub-
bel och problematisk funktion: det skall företräda utsatta gruppers och 
individers rättigheter samt integration på lika villkor, samtidigt som det 
representerar nationalstaters sammanhållande och ofta assimilatoriska 
projekt. Risken är att socialt arbete kan bli ett led i ett statscentrerat arbete 
som kan få diskriminerande effekter för utsatta grupper. Den ständiga 
frågan är därför vad som skall vägleda integrationsarbetet. Gränsen mellan 
integration, det vill säga medborgares möjlighet att välja deltagande i sam-
hällslivet på lika villkor och påtvingat deltagande genom assimilation eller 
segregation kan vara hårfin, påpekar Lorenz (ibid:29ff).  

Med hänvisning till tjänstemännens handlingsutrymme inom social-
tjänsten som moralisk samhällsinstitution är problemet att samhället inte 
med säkerhet kan veta vilka implicita ideologiska strömningar som finns 
bland dem som väljer att bli socialarbetare, och till följd av detta hur even-
tuellt förtryckande politiska regimer kan komma att samspela med enskil-
da socialarbetares handlingar (Lorenz 1996:77ff). 

Blennberger anför att detta problem kan övervinnas eller mildras genom 
socionomprofessionens etik och kollektiva identitet, som genom potentia-
len att överskrida socialarbetares personliga moraliska uppfattningar kan 
säkerställa arbetets demokratiska kvalité (Blennberger 2005:351). Det är 
förvisso nödvändigt för alla människor att ha ett personligt ideal för det 
goda livet, framför Blennberger, men personliga dessa bör inte ”ha någon 
större betydelse för det sociala arbetets utformning och för en etisk profes-
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sionsidentitet” (ibid:352). Hans antagande är således att det är oundvikligt 
att socialarbetare använder sina egna personligheter som redskap i arbetet, 
samtidigt som de inte bör involvera sina personliga uppfattningar om det 
goda livet (ibid:354). Blennberger presenterar etiska handlingsalternativ 
mellan pliktetik och utilitarism som ett smörgåsbord som socialarbetaren 
fritt kan förhålla sig till. Blennbergers utgångspunkter är baserade på anta-
gandet att socialarbetare alltid vill göra det bästa för sina klienter, och det 
förefaller som om Blennberger förutsätter att viljan att göra det goda är en 
garant för det godas förverkligande. Men enligt Lorenz är institutionalise-
rade uppfattningar om det goda inte neutrala och därmed heller inte 
oskuldsfulla i ideologisk mening. De är i motsats till detta kulturellt och 
moraliskt laddade och därför också potentiellt förtryckande. För att viljan 
att göra det goda inte skall få förtryckande följder i ett mångetniskt sam-
hälle måste frågan om godhetens innehåll och form följaktligen klargöras. 
Ett basalt led i detta klargörande är socialarbetares kritiska reflexivitet och 
moraliska medvetenhet (Lorenz 1996:171ff). 

Lorenz framför att risken för förtryck är en ständig följeslagare i det so-
ciala arbetets vardag vilket kräver moralisk vakenhet hos den enskilde 
socialarbetaren och professionen i stort. Samtidigt som det sociala arbetets 
praktiska utformning regleras av staten och av socialpolitiken (på skilda 
sätt och i olika mån i varierande europeiska traditioner) kan det också vara 
”en produkt av de ideologier som inte har kommit till tillräckligt uttryck i 
den officiella politiken” (Lorenz 1996:55). Det innebär att mötet mellan 
klient och socialarbetare producerar makt ovanifrån genom den statliga 
politiken och inom den enskilde socialarbetaren själv. Det är i mötet mel-
lan politik, organisation, socialarbetare och klient som moralen verkar.  

Det sociala arbetet inom socialtjänsten styrs av nationalstatens offentliga 
förvaltningars enhetsskapande och assimilatoriska projekt, vilket skapar 
dilemman kring hur arbetet lämpligen bör utföras och belyser en konflikt 
mellan socialt arbete som offentlig byråkrati och som profession (Lorenz 
1996). Socialt arbete låter sig inte samlas under en beskrivning, eller en 
analys, utan administreras av såväl ideellt som statligt styrda organisatio-
ner, vilket innebär att arbetet bedrivs inom skilda institutionella kontexter 
med olika ideologiska rötter (Soydan 1993; Lorenz 1996:55ff). Men, efter-
som socialt arbete är just socialt och kontextberoende, är de internationella 
skillnader som utmärker arbetets utformning och innehåll inte en negativ 
indikator för professionsidentitet, utan tvärtom vad som gör det till en 
profession sui generis. Professionen strävar inte efter att distansera sig från 
sociala processer. Dess mandat är sammanlänkat med 
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the way society, not a group of experts, collectively defines, often in a most 
contradictory way, criteria of ’ well-being’, social integration, social solidari-
ty, and hence the conditions under which society can only exist (Lorenz 
2006:11). 

Det är inte självklart att socialarbetares egna övertygelser överensstämmer 
med de värden som driver socialpolitiken eller socialtjänstorganisationens 
kultur och sätt att fungera. Socialarbetare måste därför hantera den dialek-
tiska spänning som ligger i att å ena sidan hantera specifika uppgifter inom 
givna organisatoriska måttstockar och riktlinjer, och å andra sidan relativi-
sera och ifrågasätta dessa utifrån grundläggande uppfattningar om mänsk-
ligt beteende, moraliska övertygelser, etiska ställningstaganden samt sam-
hällets politik och rättsväsende (Lorenz 1996:55). Det har dock aldrig varit 
lätt för socialarbetare att finna och upprätthålla en balans mellan strävan 
efter professionskunskap tillsammans med en vetenskapligt härledd kun-
skap som är universellt tillämpbar i alla samhällen, samtidigt som den är 
anpassad till de partikulära sociala villkor, socialpolitik och lagar som 
finns i varje land (Lorenz 1996). Att finna denna balans är en uppgift full 
av kompromisser och undantag.  

I Blennbergers (2005) tankegång däremot är idealen om ”det goda livet” 
och deras konkreta innebörd i tid och rum tillsynes befriade från kulturella 
komponenter. Blennberger påpekar att talet om risk för förtryck i socialt 
arbete allt för ofta och allt för ensidigt betecknas som förtryckande, och 
varnar för ett ensidigt bruk av begreppet förtryck. Han menar att vi ”[…] 
bör skilja mellan socialt och politiskt förtryck och en socialt konstruktiv 
disciplinering med avsikt att skapa en god ordning i vardagslivet” (Blenn-
berger 2005:148). Detta är naturligtvis riktigt, men här blir Blennbergers 
normativa hållning ändå problematisk, eftersom han inte explicitgör sina 
egna teoretiska och ideologiska utgångspunkter. En ”god ordning i var-
dagslivet” lär vara något som alla människor önskar i sina liv, men hur 
god ordning kan förstås, vad den innebär och hur den uppnås är en fråga 
som kräver samtal om kulturella horisonter, institutioner och makt. Blenn-
berger poängterar istället vikten av insikten om att arbetet har inslag av 
konfliktlösning som kan öka förståelsen mellan enskilda eller grupper, och 
att viss disciplinering och fostran är komponenter i det sociala arbetets 
handlingssituationer jämte empowerment och frigörelse: 

En grundinriktning mot social integration avser att skapa ökad delaktighet i 
samhällslivet och lojalitet med en demokratisk medborgarkultur. Bristen på 
en sådan demokratisk lojalitet är ett växande problemområde för socialt ar-
bete i Sverige. Ett svårhanterligt problem av det slaget är hot och våld mot 
flickor och kvinnor i så kallade patriarkala familjer (Blennberger 
2005:149f). 
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Den fråga som Blennberger implicit reser i citatet är om det är meningsfullt 
att tala om förtryck av människor som förtrycker andra, vilket har berör-
ingspunkter med demokratins paradox. Måste inte socialtjänsten använda 
makt i svåra konfliktsituationer som involverar risker för att ett barn kan 
komma att skadas eller dö? Blennberger anser att ensidigheten delvis 
mildras om vi identifierar ”en legitim disciplinering för socialt arbete och 
inte genast beteckna[r] det som förtryck och än mindre som repression” 
(Blennberger 2005:149). Han anser att det är fåfängt att tala om ett sam-
hälleligt strukturellt förtryck och påpekar att risken för förtryck snarare 
kommer till uttryck i det individuella mötet mellan socialarbetare och kli-
ent. Det kan handla om när klienter behandlas på ”[…] ett nonchalant, 
nedlåtande och arrogant sätt” (ibid:148). 

Här skiljer sig Lorenz och Blennberger radikalt åt: medan Lorenz var-
nar för blindhet för det sociala arbetets diskriminerande effekter under-
stryker Blennberger risken för allt för lättvindiga slutsatser om att diskri-
minering äger rum. Med detta är det uppenbart att Lorenz och Blennberger 
sammantaget fångar centrala aspekter av det sociala arbetets motsägelse-
fulla vardag.  
 
Socialtjänsten och invandrarna 
Det är nu tid att närmare undersöka två studier som på empirisk väg stu-
derar interaktionen mellan välfärdsbyråkratiernas tjänstemän och klienter 
med utomeuropeisk bakgrund. Studierna är sociologen Masoud Kamalis 
Varken familjen eller samhället (1999) samt Isabel Schierenbecks Bakom 
välfärdsstatens dörrar (2003). Valet att använda dessa studier motiveras 
dels av deras relevans för mitt konkreta empiriska forskningsobjekt, efter-
som de handlar om interaktionen mellan invandrade klienter och tjänste-
män inom socialtjänsten och är de enda i sitt slag, dels av att de exemplifie-
rar två skilda normativa utgångspunkter om det ideala innehållet i social-
arbetarens handlingsutrymme.  

Båda studierna syftar till att förklara socialarbetares roll i den ”miss-
lyckade integrationen” av invandrare och delar den teoretiska utgångs-
punkten att socialarbetares handlingsutrymme är en nyckelfaktor för utfal-
let av invandrares integrationsprocesser. Däremot skiljer sig deras uppfatt-
ningar om det ideala innehållet i socialarbetarens handlingsutrymme åt. 
Det förtjänar att understrykas att forskarna tillämpar olika översättningar 
av Lipskys (1980) byråkratbegrepp. Lipsky betecknar tjänstemännen i 
välfärdsbyråkratierna som street-level-bureaucrats vilket Kamali översätter 
med gräsrotsbyråkrater, medan Schierenbeck väljer begreppet frontlinjeby-
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råkrater. De olika översättningarna kan ses som nod för studiernas diver-
gerande normativa utgångspunkter, vilket jag återkommer till nedan.  

 
Bakom välfärdsstatens dörrar 
Statsvetaren Schierenbecks (2003) studie är komparativ och omfattar Sve-
rige respektive Israel. Dess empiriska material består av intervjuer med 
frontlinjebyråkrater inom arbetsförmedlingar och socialkontor i Sverige 
respektive arbetsförmedlingar och ”invandrarbyråer” i Israel (ibid:64). Den 
grundläggande frågeställningen är huruvida byråkraterna tar sitt hand-
lingsutrymme i bruk och vilken betydelse detta har för utfallet av integra-
tionen i de två länderna. Studiens grundparameter för lyckad integration är 
invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden efter en viss vistelsetid. Vi 
får veta att deltagandet på arbetsmarknaden är högre i Israel än i Sverige 
och att Israel följaktligen lyckas bättre med integrationen av nyanlända 
samhällsmedborgare. Två migrantgruppers integrationsprocesser har valts i 
respektive land; i Israel etiopier och ryssar som kan åberopa judiskhet ge-
nom släktskap; i Sverige bosnier och somalier som är flyktinginvandrare. 

Schierenbeck framför att forskningen i allmänhet uppfattar byråkraters 
handlingsutrymme som något positivt och nödvändigt, men att hon anser 
att handlingsutrymmet snarare bör betraktas som ett neutralt begrepp, 
befriat från värdeladdningar. Att tjänstemän har ett visst handlingsutrym-
me är nödvändigt, men nyttan av handlingsutrymmet bör samtidigt ”ifrå-
gasättas då invandrarklienter ställer nya och delvis annorlunda krav på 
myndighetsutövarna” (2003:22). Schierenbeck befarar att handlingsut-
rymmet riskerar att fyllas av tjänstemännens ogenomtänkta, personliga 
vilja att visa klienterna individuella hänsyn vilket hon anser står i ett mot-
satsförhållande till politikens krav på likabehandling:  

Handlingsutrymmet är en förutsättning för frontlinjebyråkraternas verk-
samheter, men nyttjandet av handlingsutrymmet skall ses i relation till kra-
ven på förvaltningsdemokratisk legitimitet, det vill säga alla samhällsmed-
borgares rätt till lika behandling i mötet med den offentliga förvaltningen. 
Den förvaltningsdemokratiska legitimiteten är viktig för att upprätthålla 
välfärdsstatens legitimitet. Stödet för välfärdsstaten bygger på att den är en 
rättvis fördelare av de samhälleliga resurserna […]. Det inbegriper bland 
annat att välfärdspolitiken inte skall favorisera vissa typer av livsprojekt 
(Schierenbeck 2003:22). 

Orsaken till integrationsproblemen är frånvaron av en neutral tjänsteman i 
webersk mening, menar Schierenbeck (2003:25). För att få grepp om den-
na neutrala tjänstemannatyp som ideal i välfärdsbyråkratiernas människo-
behandlande organisationer skall jag i korthet dröja vid denne grå eminens.  



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  43 
 

Den neutrale tjänstemannen är emellertid snarare en idealtyp än ett ideal 
i strikt mening i Max Webers deskriptiva byråkratibegrepp, vilket Schie-
renbeck verkar bortse ifrån. Idealtyp är ett av Max Webers kanske mest 
kända begrepp och beskriver en analytisk modell eller typ som används 
som verktyg för att beskriva och analysera en viss social enhet eller ett visst 
socialt förhållande (Weber 1903-1917:90f). Ideal syftar här på det renod-
lade snarare än på det eftersträvansvärda eller utopiska. Idealtypen ut-
trycker således inte någon värdering per se, eftersom de egenskaper som en 
idealtyp renodlar, endast bildar en hypotetisk definition av det förhållande 
som beskrivs och/eller förklaras. Idealtyper finns därför inte i samhället i 
empirisk mening. En välunderbyggd idealtyp är snarare ett verktyg för att 
teoretiskt jämföra verkliga situationer med idealtypen, som då utgör en fast 
orienteringspunkt i empiriska undersökningar av samhällsförhållanden:  

An ideal type is formed by the one-sided accentuation of one or more points 
of view and by the synthesis of a great many diffuse, discrete, more or less 
present and occasionally absent concrete individual phenomena, which are 
arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a uni-
fied analytical construct [gedankenbild]. In its conceptual purity, this mental 
construct [gedankenbild] cannot be found empirically anywhere in reality 
(Weber 1903-1917/1949:90). 

Den neutrale tjänstemannen är också ett led i Webers analys av sambandet 
mellan demokrati och byråkrati (Weber 1922/1987d:53ff). Weber iakttar 
att mänskliga samhällen i ett historiskt perspektiv tenderar att förändras i 
riktning mot ökad rationalisering, vilket har fått stor betydelse för det 
mänskliga tänkandet och handlandet, auktoritetens legitimering och orga-
nisationsformernas utveckling. Den ökande rationaliseringen innebär att 
mänskliga samhällen har rört sig från traditionellt handlande till handlande 
som i ökande grad splittras mellan värderationellt respektive målrationellt 
handlande (se även Weber 1904-1919/1977:98f). Makten som tidigare har 
legitimerats av traditionella organisationsformer legitimeras nu genom 
byråkratierna. Weber påpekar att en effektiv och målrationell byråkrati 
förvisso är nödvändig för en stark stat, men poängterar att en målrationell 
byråkrati inte nödvändigtvis följs av demokrati, eftersom en omfattande 
och hierarkiskt styrd byråkrati mycket väl kan leda till förtryck (Weber 
1922/1987d:53ff). 

En neutral tjänsteman är förvisso nödvändig i en sådan byråkrati, men 
hans existens är ingen garant för en värdig och rättvis bedömning av med-
borgarnas önskemål och behov. Detta innebär att Webers iakttagelse av 
målrationalitetens tilltagande utbredning tillsammans med ökad frikopp-
ling mellan värderationalitet och målrationalitet inom statens verksamhet 
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kan betraktas som en dystopi (Weber 1922/1987). Vi har redan bekantat 
oss med den neutrale tjänstemannens dystra gestalt i van Gunsterens citat 
ovan, där denna figur beskrivs som ”okänslig, omänsklig och stelbent, 
lydig, men utan initiativ och, framför allt, okänslig för etisk kritik utom 
när den kommer som lagar eller instruktioner från överordnade” (van 
Gunsteren 1986 i Lundqvist 1991:91). Rationalitetens utveckling har vis-
serligen inneburit stora framsteg i fråga om teknik och produktion, men 
har samtidigt medfört en förlust av den existentiella grunden i människors 
liv. Denna förlust är en sorglig paradox som leder till den dystopi som 
Webers begrepp järnburen illustrerar (Weber 1934/1993:86). Weber var 
med andra ord dystert medveten om den renodlat rationella byråkratins 
avigsidor (se t.ex. Weber 1904-1919/1977:99ff). 

Åter till Schierenbeck menar hon att en återkommande uppfattning 
inom forskningen är att handlingsutrymmet utstakas kollektivt inom en 
organisation. Hon motsätter sig denna ståndpunkt med motiveringen att 
”den enskilde frontlinjebyråkraten mycket väl kan utveckla en egen prax-
is”, eftersom ”organisationen består av individer som interagerar med var-
andra, var och en utifrån den verklighet han eller hon bär med sig”. Aktö-
rerna har bilder och verklighetstolkningar med sig in i arbetet bakom vilka 
en uppsättning ”så kallade kulturella regler” döljer sig (Schierenbeck 
2003:25f). Detta innebär att tjänstemännen 

[…] track all kinds of mud from the rest of their lives with them into the or-
ganizations, and they have all kinds of interests that are independent of the 
organization (Schierenbeck 2003:26 med ref. till Perrow 1979:4).  

Med detta uttrycker Schierenbeck ett ideal om neutralitet, objektivitet och 
ren tillämpning av regler i syfte att uppnå en likabehandling som hindras 
av ”all kinds of mud” om tjänstemannen använder sin personlighet i arbe-
tet. Den tjänstemannagrupp som drar in denna sörja i byråkratins rena 
korridorer är den svenska socialarbetaren, eftersom hon, det är oftast en 
hon, lider av en värderationell handlingsorientering som driver fram sub-
jektiva hänsynstaganden till klienternas konkreta behov, vilka formuleras 
med utgångspunkt i deras kulturella bakgrund. Den israeliske tjänsteman-
nen underlättar däremot integrationen, eftersom han, det är oftast en han, 
handlar målrationellt och tillämpar regler och inte uppfattar kultur eller 
migration som en verksam komponent i handläggningssituationen. Den 
enskilde tjänstemannens livsvärld blir således integrationsproblematikens 
orsak respektive lösning i dessa olika kontexter: 

Att flyktingar och invandrare bryter upp från allt och tar sig över halva 
jordklotet utgör utgångspunkten för den israeliska mottagarpolitiken. Styr-
kan hos klienterna, och inte de eventuella problem och umbäranden som det 
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bär med sig på vägen, tillvaratas inom ramen för den israeliska myndighets-
utövningen. Därmed läggs även grunden till en framgångsrik integrationspo-
litik (Schierenbeck 2003:221) 

Schierenbecks begrundelser för denna slutsats är att intervjupersonerna 
återger starka bilder av de två invandrargrupperna; bosnier uppfattas som 
aktiva och effektiva och därmed lätta att hantera, medan somalier uppfat-
tas som svåra, passiva, väntande, overksamma och därmed svåra att hante-
ra. De har ”den där hemlängtan” och ”väntar ut tiden” (Schierenbeck 
2003:178f). Tillika påpekas deras svårighet att underordna sig utbildnings-
verksamheternas ordning och att passa tider. En handläggare på Arbets-
förmedlingen fann arbetet särskilt svårt när hon ”ingen vart” kom med en 
kvinna som endast pratade ”om sin mamma som hon ville skulle återföre-
nas med henne i Sverige” (180ff). En intervjuperson tror att orsaken till det 
ointresse för arbetslivet hon uppfattar bland somalierna beror på att de är 
nöjda med vad de har som ett resultat av den ”klassresa” som migrationen 
har medfört. En annan försvårande faktor i interaktionen är att invandrade 
män inte hälsar på kvinnliga handläggare. De intervjuade efterlyser högre 
kompetens och lastar sig själva för sina otillräckliga kunskaper om ”’folks 
religion och kultur och bakgrund och hur den här gruppen har kommit till 
Sverige och varför” (ibid). Jag har svårt att se dessa utsagor som värdera-
tionella hänsynstaganden till kulturell olikhet. Utsagorna speglar snarare 
en fördomsfullhet nära den hållning gentemot invandrarklienter som Ålund 
(2002) i en artikel betecknar som kulturalisering och individualisering av 
sociala problem som jag får anledning att återkomma till nedan.  

Schierenbeck förbiser emellertid avgörande skillnader mellan de jämför-
da invandrargruppernas migrationsprocesser; i förståelsen av migrations- 
och integrationsprocessers förlopp är frågan huruvida individen eller grup-
pen föreställer sig migrationen som en permanent eller tillfällig vistelse 
axiomatisk (se t.ex. Deniz 2001:69ff). Även om Schierenbeck poängterar 
att en allt mindre andel av de israeliska immigranterna är judar, förefaller 
de vara åtskilliga till antalet; det vill säga att etiopers och ryssar i en viss 
betydelse återvandrar till en permanent tillvaro i ett (föreställt) hemland, 
medan bosnier och somalier i åtskilliga fall betraktar livet i Sverige som en 
tillfällig tillvaro i exil/diaspora (jämför Baianstovu 2000; Farah 2000). 
Detta betydelsefulla förhållande vägs inte in i studiens slutsatser. 



46  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

Varken familjen eller samhället 
Den andra studien med särskild relevans för mitt studieobjekt är sociolo-
gen Kamalis (1999) studie om hur socialtjänsten handlägger ärenden som 
handlar om pojkar mellan 13 och 20 år med invandrarbakgrund och deras 
familjer. Problemet är pojkarnas ”identitetsutveckling och känsla av utan-
förskap” i den egna familjen och i det svenska samhället. Identiteten ut-
trycks genom kriminalitet och gängbildning. Studien bygger på en kart-
läggning av handlingsmönster bland ungdomar i fem bostadsområden i en 
mellanstor svensk kommun. Familjerna bor nära släkten i flera generatio-
ner (ibid:6f). Kamali uppger att femtio ungdomar och deras familjer inter-
vjuats under ett år och att mer än tvåhundra ungdomar observerats. 

Kamali konstaterar att pojkarnas och deras familjers bristfälliga integ-
ration beror på att myndigheterna är formade av regler som fanns ”långt 
innan immigrationen skapade ett nytt samhälle” och att dessa ”stelbenta” 
juridiska, administrativa och politiska regimer tenderar att reproducera sig 
själva genom att stöta bort avvikande element (ibid:10). Kamali påpekar 
att Socialtjänstlagen skapar en åtskillnad mellan sociala handlingar varav 
några uppfattas som normala, medan andra uppfattas som sociala pro-
blem. Därmed tillämpas ett ”föreställt neutralt regelverk” som inte tar 
hänsyn till ungdomarnas familjebaserade nätverk där solidariteten med och 
inom släkten är viktigare än solidariteten med det större kollektivet, den 
svenska nationen eller staten. Resultatet är att den svenska myndighetskul-
turen upprätthåller ett ”monokulturellt handlingsmönster”, vilket begrän-
sar socialarbetarnas möjlighet att hantera ”nya kulturella inslag” i det 
sociala arbetet. Detta är särskilt problematiskt, eftersom integrationspro-
positionen ger myndigheterna i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet en 
central roll i integrationsprocessen (ibid).  

Förekomsten av en ”mångfald av krav” på den offentliga verksamheten 
gör det ”inte ägnat att förvåna om man ibland får motsättningar mellan 
olika målsättningar. Detta kan medföra att etiska krav blir eftersatta” 
(Kamali 1999:10). Här ställs effektivitet och ekonomi emot krav på social 
rättvisa som i sammanhanget verkar åsyfta individuellt hänsynstagande 
med grund i värderationellt handlande. Den svenska myndighetskulturens 
krav på rättssäkerhet, likabehandling och förutsägbarhet ”leder till kon-
frontation mellan myndigheternas handlingsmönster och de nya svenskar-
nas, dvs. invandrarnas, värderingar” (ibid).  

Invandrarungdomar är en grupp som har hamnat mellan två världar: 
familjen och samhället (Kamali 1999). De utvecklas genom ett konfliktfyllt 
samspel med föräldrarna å ena sidan och samhället och dess ofta rigida 
struktur å den andra. I detta avseende ter sig situationen för ungdomarna 
ganska lik situationen för majoritetssamhällets ungdomar,  
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[…] men som invandrare måste de kämpa en betydligt hårdare kamp både 
mot föräldrar som lever i gamla övertygelser från hemlandet och mot ett 
samhälle med en föråldrad struktur som i många fall utestänger dem från 
sin gemenskap (Kamali 1999:39). 

Kamali framför att invandrarnas barn är en stor och viktig klientgrupp 
inom socialtjänsten ”för de bär med sig föräldrarnas och sina egna pro-
blem” (Kamali 1999:10). Eftersom socialtjänsten inte respekterar familjer-
nas traditionella struktur förmår den inte förhandla med familjerna och får 
svårigheter att hitta de frivilliga lösningar som Socialtjänstlagen förskriver. 
Resultatet av interaktionen är missförstånd och  

[...] en fientlig inställning hos invandrarfamiljerna gentemot socialsekrete-
rarna, vilket i sin tur naturligtvis påverkar socialsekreterarnas attityder och 
förstärker deras fördomar mot invandrare. I det här sammanhanget blir den 
familjemedlem som orsakat familjens aktualisering på socialtjänsten det 
svarta får och den kanal som öppnar familjen för socialtjänstens farliga 
myndighetsutövning. Den unge blir farlig för familjens sammanhållning och 
integritet. Den unge, som redan är utsatt för två kontrollsystem, nämligen 
familjens och det svenska systemets, tar ännu starkare avstånd från båda sy-
stemen och söker skydd och stöd hos gänget och andra ungdomar (ibid:87). 

När socialtjänsten har försökt nå den unge och hans familj med tillgängliga 
frivilliga medel tillgriper socialtjänsten sitt yttersta medel, tvångsomhänder-
tagandet (Kamali 1999:87ff). Med sin strävan efter jämlikhet gör social-
tjänsten våld på invandrarnas traditionella hierarkier vilket skapar konflikt 
och låsningar innan några samtal ens har kunnat inledas. Slutsatsen är att 
socialtjänsten omhändertar pojkar med invandrarbakgrund i onödan. Ge-
nom att socialtjänsten konstruerar patriarkala och hierarkiska familjerela-
tioner till ett socialt problem och sedan intervenerar i familjerna, övertar 
den moderna statens institutioner den gamla storfamiljens roll och detroni-
serar invanda auktoritetsstrukturer med följd att ungdomarna kastas ut i 
en normlös tillvaro (ibid). 

Kamali anser att socialtjänstens okänslighet för de strukturella skillna-
derna bakom olika familjelogiker, härrör ur det sociala arbetets fasta för-
ankring i en stel administrativ tradition vars ideologiska hundraåriga rötter 
hindrar socialarbetarna från att sätta sig in i den andras situation och ska-
pa kreativa lösningar (Kamali 1999:92). Hur kreativa lösningar kan finnas 
framgår dock inte av studien. Den övergår istället till en betraktelse över 
den kulturblinda interaktionens effekter för etniska relationer i Sverige:  

[…] de svenska myndigheterna i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet 
[driver] genom sina av kulturell enögdhet präglade arbetsmetoder […] in-
vandrarfamiljerna till att bilda egna gemenskaper, isolerade i det stora sam-
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hällets utkanter (ibid 76). Genom homogenisering konstruerar och vid-
makthåller man kollektiva identiteter på basis av politiska och sociala pro-
jekt. Att skapa kollektiv identitet hänger samman med exkludering av ”den 
andre” […] härigenom bevaras svenskhetens gränser, men också de involve-
rade invandrargruppernas etniska gränsbevarande strategier förstärks i kraft 
av exkluderingen (ibid:91f).  

Således uttrycker och stärker relationerna mellan socialtjänst och ungdo-
marna nationella och etniska gränser i en bisarr, gränsbevarande tango.  

 
Frontlinjebyråkraten och gräsrotsbyråkraten  
Både Schierenbecks och Kamalis studier försöker genomlysa välfärdsbyrå-
kratiernas praktiker med utgångspunkt i hur förtryckande, potentiellt ty-
ranniska eller i värsta fall totalitära strukturer kan undvikas, modifieras 
eller upplösas. Båda undersöker vilken roll socialarbetares handlingsut-
rymme spelar i processen. 

Båda antar att migrationen ställer nya krav på byråkratierna med ut-
gångspunkt i integrationsproblematik som i det ena fallet visar sig som 
arbetslöshet och i det andra som ungdomskriminalitet och gängbildning. 
Men handlingsutrymmet studeras ur radikalt motsatta perspektiv. Ur Schi-
erenbecks perspektiv är problemet att den offentliga politiken inte ostört 
får genomsyra förvaltningsstrukturen uppifrån och ner, med följden att 
transparensen i den idealt sett målrationella byråkratiska processen grum-
las i samma takt som frontlinjebyråkratens handlingsutrymme ökar. Ur 
Kamalis perspektiv är problemet att människors behov inte ges utrymme 
att påverka förvaltningsstrukturen nerifrån och upp. Gräsrotsbyråkratens 
handlingsutrymme begränsas av dennes inbäddning i fastlåsta förvaltnings-
strukturer som gör tjänstemannen blind och döv för klienternas sär-
artskända behov. Fjättrade av ett kolonialt tankearv är tjänstemännen 
oförmögna att finna kreativa, värderationellt vägledda lösningar på klien-
ternas problem. Det är vidare Schierenbecks normativa utgångspunkt att 
politiken bör genomtränga arbetet uppifrån och ner och tjänstemannens 
personliga kreativitet ses som hinder för politikens genomförande, medan 
Kamali främst tar fasta på hur socialarbetarens strukturella inbäddning 
hindrar att kunskap om människors levnadsvillkor, eller ”familjestruktu-
rer”, präglar handläggningen och möjligen också påverkar politiken ner-
ifrån och upp. 

Det bör tillfogas att jag uppfattar de olika översättningarna av begrep-
pet street-level-bureaucracy till frontlinjebyråkrati respektive gräsrotsbyrå-
krati, som betydelsefulla metaforer, eller representationer, för de två fors-
karnas skilda uppfattningar om den ideala relationen mellan stat och med-
borgare. Schierenbecks frontlinjebyråkrati framstår som en stridsmetafor 
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som väcker bilder om byråkraten som menig soldat i ett skyttegravskrig 
mellan stat och medborgare. Den menige tjänstemannen bör lyda upp-
ifrånkommande direktiv, vilket hon inte alltid gör med risk för att kriget 
förloras. Hon tar med sig ”all kinds of mud” (ibid) som grumlar politikens 
möjlighet till makt i en hierarkisk och möjligen patriarkal organisation. 
Komparationen mellan Sverige och Israel stärker metaforens relevans: den 
strikte och till synes neutrale israeliske tjänstemannen handlar konformt 
och underordnat i en toppstyrd byråkrati i en militaristisk och i relativa 
termer konform samhällsordning, vars civilrättsliga frågor regleras av ett 
traditionalistiskt rättsväsende (jämför Shachar 2000). Begreppet gräsrots-
byråkrati aktiverar en metafor som kan associeras till folket, gräsrötterna 
som samhällets bärande skikt. Det har sin utgångspunkt i en uppfattning 
om att politiken och demokratin bör styras underifrån, vilket ställer stora 
krav på tjänstemannens medierande funktion mellan stat och medborgare i 
Lipskys anda, och är beroende av hennes förmåga att kommunicera såväl 
med klienter som med lagstiftare. 

 
Studiernas föreställningar om den ideala proceduren 
Schierenbecks utgångspunkt är att demokrati förverkligas när politiken 
genomströmmar arbetet uppifrån, utan att stöta emot de hinder som ska-
pas när enskilda handläggare lyfter in individuella hänsyn som element i 
handläggningssituationen. Den ideala procedur som säkrar rättssäkerheten 
kännetecknas av administrativ effektivitet och lika(dan) behandling. Här är 
klienten konsument av samhällets offentliga tjänster som bör vara exakt 
likadana för alla.  

Kamalis utgångspunkt är att demokrati förverkligas i ett samspel mellan 
politik, handläggare och klienter där klienterna äger det potentiellt kreativa 
inflytandet över politikens utformning, och det är här som demokratins 
förverkligande är förborgat. Hindret är en stelbent uppifrånstyrd administ-
ration som vilar på ett historiskt arv av repressiva, kollektiva relationer. 
Den ideala procedur som säkrar rättssäkerheten kännetecknas av erkän-
nande av kulturell och etnisk särart. På så vis är målen, demokratins för-
verkligande, sammanfallande i de två studierna, medan vägen dit är mot-
satt: Schierenbeck förespråkar likvärdighetspolitik i sin enklaste betydelse, 
där likhet betyder ett likadant förhållningssätt gentemot alla, medan Ka-
mali förespråkar en särartspolitik vars innehåll han inte formulerar på ett 
konkret sätt. Handlingsutrymmets moraliska och rättsliga innehåll är såle-
des fyllt av motsatta förväntningar: Schierenbeck finner att skälet till integ-
rationsproblemen finns i socialarbetarnas intresse för klienternas kulturella 
bakgrund, medan Kamali anser att skälet till integrationsproblemen finns i 
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socialarbetarnas brist på kulturella hänsyn som orsakas av ett kulturellt 
och moraliskt avstånd mellan henne och klienten. Dessa studier visar med 
all klarhet att det sociala arbetets dilemman och brister förstås och förkla-
ras på vitt skilda sätt. 

 
Kultursensitivitet i socialt arbete 
I en studie från 2002 studerar Kamali huruvida det moraliska avståndet 
mellan socialarbetare och klienter med utomeuropeisk bakgrund kan 
mildras genom att socialarbetare och klient delar kulturell eller åtminstone 
”utländsk” bakgrund. Drivkraften till studien är en internationellt iaktta-
gen oförmåga hos socialtjänsten att ”anpassa sitt arbete till dagens plurala 
och mångetniska samhällen” (Kamali 2002:51). Skillnader mellan social-
arbetares och klienters kulturella bakgrund bildar här utgångspunkt för 
förklaringen till ”det sociala arbetets svårigheter med att ge invandrarklien-
terna en bra service” (Kamali 2002:57). Därför beslutade den kommun 
Kamali studerar att anställa ”kulturkompetenta” socialarbetare med utom-
europeisk bakgrund. 

Kamali påpekar att forskare ”framhåller att socialarbetarens beslut och 
klientens attityd till socialarbetaren påverkas både av dessa två aktörers 
lika eller olika etniska tillhörighet samt av klientens kulturella preferenser” 
(Kamali 2002:51f). Kamali påpekar att uppfattningarna om huruvida kli-
enter med etnisk minoritetsbakgrund föredrar att möta socialarbetare med 
samma bakgrund som de själva går isär i den forskning han refererar och 
inte har kunnat bekräftas empiriskt. Exempelvis lyfter en brittisk studie 
upp ”svarta” socialarbetares svårigheter med att skapa en känsla av tillit 
hos klienterna i interaktionen. Orsaken anges vara att de har utbildats och 
arbetar inom ”vita” organisationer vilket urholkar klienternas tillit till 
dem, med följden att legitimitetsproblem uppstår när ”svarta” socialarbe-
tare möter ”vita” klienter: ”dessa klienters kulturella och fördomsfulla 
fantasier om ’att vara svart’ förstärker deras övriga fördomar om relationer 
med myndigheter vilket gör att de betraktar svarta socialsekreterare som 
ett ’dubbelt’ hot (Kamali 2002:53). Trots berättelser som denna förefaller 
socialarbetarnas professionalitet trots allt väga tyngre än delad kulturell 
och etnisk identitet (Kamali 2002:52).  

Studiens empiriska material består av intervjuer med svenskfödda soci-
alarbetare med socionomexamen (n 27, huvudsakligen kvinnor) och ut-
landsfödda invandrare med någon form för samhällsvetenskaplig utbild-
ning i ett annat land (n 23 jämnare könsfördelning). Den senare kategorin 
har efter en ”kompletteringskurs” fått arbete inom socialtjänsten i ”in-
vandrartäta och ofta problembelastade bostadsrområden” (Kamali 
2002:54f). Även ett antal ”invandrarklienter” har intervjuats (n117, jämn 
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könsfördelning) och klienters personakter har lästs (n 68). Såväl de invand-
rade socialarbetarna som klienterna kom huvudsakligen från länder utan-
för Europa. De undersökta verksamheterna sorterar under individ- och 
familjeomsorgen i Uppsala (Kamali 2002:62). 

Resultatet visar att klienterna känner en högre grad av förtroende för de 
”svenska” tjänstemännen och upplever ”sina landsmän” som mer för-
tryckande och kontrollerande än svenska socialarbetare. De svenska soci-
alarbetarna kan lagarna bättre, respekterar sekretessregler, känner samhäl-
let bättre, ger bättre information och är opartiska. De diskriminerar inte, 
hotar inte och fördömer inte problembelastade klienter (Kamali 2002:87).  

Invandrarsocialsekreterarnas etniska tillhörighet var en tämligen känslig 
fråga för en del klienter. De uppger att de ibland känner sig osäkra och 
misstänksamma gentemot IS [invandrade socialarbetare] och upplever att IS 
är partiska, att de favoriserar sina egna landsmän och diskriminerar andra 
etniska och religiösa grupper (Kamali 2002:90)  

Klienternas förtroende visar sig överlag vara avsevärt högre för tjänstemän 
inom individ- och familjeomsorgen än inom försörjningsstöd - oavsett kli-
enternas och socialarbetarnas kulturella bakgrund. En av de invandrarkli-
enter som föredrar en invandrad socialarbetare anger skäl som kan relate-
ras till hedersbetonade moraliska övertygelser, vilka ”IS” förstår utan när-
mare förklaring (Kamali 2002:95) 

Ett fåtal av klienterna (n11) beskriver sina preferenser som neutrala. En 
av dem understryker att den enskilde handläggarens professionalitet är 
överordnad frågan om kultur. Om invandrarklienterna fick välja mellan 
olika invandrarsocialsekreterare enligt kategorierna ”hemlandet”, ”samma 
kulturella område”, ”annat land”, ”samma religion”, ”bara svensk” un-
derstryker hälften av dem vikten av kulturell närhet och föredrar en hand-
läggare från det egna landet, medan nästan lika många understryker vikten 
av geografisk och kulturell distans av de skäl som angetts ovan (Kamali 
2002:99)5. 

Det är inte självklart att två personer som delar nationellt ursprung 
också delar kultur, påpekar en av de invandrade socialarbetarna. Hon 

                                                      
5 De två grupper av socialarbetare som ingår i undersökningen har olika utbild-
ningsbakgrund vilket kan vara viktigt att notera, eftersom det inte vägs in i studiens 
slutsatser. En fråga som således står obesvarad är om socionomutbildning och 
delad professionsidentitet hade kunnat utjämna de etiska olikheterna mellan 
svenskutbildade socionomer och de som enbart genomgått en kortare komplette-
rande utbildning.  
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lyfter fram klassbakgrund och syftet med migrationen som två viktiga 
komponenter för känslan av närhet mellan två individer. Hon berättar att 
hon inte vet vad de svenska kollegorna menar när de säger ”du som har 
kulturkompetens” kan väl möta den här klienten som också är ”invandra-
re”, och påpekar att hennes kompetens slutar vid hennes personliga erfa-
renhet och inte är en allmän invandrarkompetens som gör henne i stånd att 
nå alla invandrare (Kamali 2002:123f). 

De svenska socialarbetarna anser att fördelen med att ha kollegor med 
invandrarbakgrund är stor. Socialarbetarna på familjeenheterna vill an-
vända kompetensen i ”klienternas tjänst” och lyfter fram den förbättrade 
möjligheten till kommunikation med invandrarklienter (Kamali 2002:125). 
På försörjningsstöd handlar det emellertid om att socialtjänstens möjlighet 
att ”avslöja” invandrarklienter ökar (Kamali 2002:124). De IS som arbetar 
på försörjningsstöd använder ”sin kulturkompetens som ett hjälpmedel för 
att kunna ”komma åt” invandrarklienter som ”fuskar” och ”sätter i sy-
stem att utnyttja socialtjänsten” (Kamali 2002:125f).  

Kamali drar slutsatsen att en invandrad socialarbetare inte nödvändigt-
vis har högre kulturell kompetens än andra, men påpekar samtidigt att 
etnisk matchning måste studeras mer innan något generellt kan sägas 
(2002:145f). Sammanfattningsvis måste kulturellt sensitivt socialt arbete ta 
hänsyn till följande: i) kulturella skillnader mellan klienterna; iii) interkul-
turella skillnader inom en och samma klientgrupp; iii) kulturella skillnader 
mellan klienterna och socialarbetarna.  

En alltför stark betoning på kulturella skillnader mellan invandrarklien-
ter och klienter med svensk bakgrund kan, liksom brist på erkännande av 
dessa skillnader, leda till marginalisering av invandrarklienterna och för-
stärkning av deras utanförskap. En förenklad etnisk matchning mellan 
socialarbetare och klient kan således vara skadlig för klienten (Kamali 
2002:149). Däremot kan ”Socialarbetares förståelse av och respekt för 
andra kulturer” ge dem ”goda möjligheter att få klienternas förtroende och 
därmed öka chanserna att påverka klienternas levnadsvillkor” (Kamali 
2002:148). Med utgångspunkt i detta kan vi identifiera tre barriärer för 
socialarbetarnas förståelse av invandrade klienters levnadsvillkor: i) förne-
kande av sociokulturella skillnader i kraft av strävan efter likhet genom 
förfelad likabehandling (jämför Taylor 1994); ii) kulturalisering som fast-
håller oss och dem i statiska kulturella föreställningar om oss och andra, 
samt iii) strukturell diskriminering och rasism:  

Kulturalismen är en industri som lever på myten av bestämda och oförän-
derliga skillnader mellan människor. En sådan inställning har dessvärre fått 
fäste på våra socialhögskolor och inom socialtjänsten (Kamali 2002:149).  
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Med detta riktar Kamali uppmärksamheten mot en kritisk teoribildning 
som vuxit sig stark i länder som Storbritannien och Frankrike under 1980 
och -90 talen. Walter Lorenz (1996; 2006), Lena Dominelli (1998, Adams 
et al 2002, Dominelli et al 2010), Nigel Parton (1992) och Haluk Soydan 
(Williams et al. 1998; Dominelli et al 2010) är några av de forskare som 
tidigt greppat dessa perspektivs relevans för utvecklande av kritiska per-
spektiv inom socialt arbete. Teoribildningen, som förklaras nedan, intro-
ducerades i en svensk kontext av sociologen Aleksandra Ålund och statsve-
taren Carl-Ulrik Schierup i boken The Paradoxes of Multiculturalism 
(1991), men har fått reell spridning inom samhällsvetenskaplig forskning 
först sedan slutet av 1990-talet.  

 
Kulturalisering, strukturell diskriminering och rasism 
Tack vare den kritiska teoribildning som nämnts ovan har fokus på väl-
färdsinstitutionernas förtryckande karaktär ökat inom svensk forskning 
under senare år. Risken för att tjänstemännen kulturaliserar invandrarkli-
enternas sociala situation är ett centralt och uppmärksammat exempel på 
repressiva komponenter i relationen mellan socialtjänst och klient.  

Ovan har Kamali (2002:149) påpekat risken för att kulturalisering ska-
par oföränderliga skillnader mellan människor och att ett sådant tankesätt 
”dessvärre fått fäste på våra socialhögskolor och inom socialtjänsten”. 
Sociologen Alexandra Ålund (2002) förklarar att kulturalisering innebär 
att sociala problem ensidigt förklaras med den enskildes bakgrund och 
kultur, medan strukturella komponenter i det samtida samhället förbises:  

Kulturaliseringen bygger på essentialistiska idéer om vad som är kultur, allt-
så föreställningar om kultur som något givet och mer eller mindre oförän-
derligt, något som skilda befolkningsgrupper fått i arv och bär med sig som 
ett kulturellt bagage. Följden blir att människor kategoriseras utifrån kultur 
och etniskt ursprung. I en sådan statisk kultursyn blir de kulturella skillna-
derna lätt en diskriminerande måttstock. Det kan gälla underförstådd lämp-
lighet på en arbetsmarknad präglad av en tilltagande etnisk arbetsdelning, 
det kan yttra sig i bostadssegregation och kulturell marginalisering osv. 
(Ålund 2002:295). 

Ålund (2002) beskriver starka och frekvent förekommande stereotyper i 
diskurser om de invandrades oföränderliga egenskaper: 

”Invandrare” sorteras i kulturer som uppfattas som mer eller mindre tradi-
tionstyngda, omoderna i förhållande till en föreställd, homogen och modern 
svensk kultur. När kultur betraktas som något oföränderligt, som en kärna 
av statiskt definierade egenskaper, utgör detta en viktig del i en diskursiv 
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konstruktion av ”invandrare”, en kategorisering med allvarliga samhälleliga 
konsekvenser (Ålund 2002:294). 

Med detta ger Ålund en orsaksförklaring till befolkningens ojämlika till-
gång till välfärdstjänsterna. I sammanhanget innebär kulturaliseringsbe-
greppet att de nyanlända förmodas vara oförmögna att ta till sig det mo-
derna samhällets institutioner och tjänster, på grund av avståndet mellan 
deras traditionella världsbild och det svenska samhällets struktur. Sådana 
generaliserade förklaringar härrör ur stereotypa och felaktiga bilder av den 
andre som skapar det utanförskap vi här talar om (ibid). Det är också en 
återkommande uppfattning att det stereotypa synsättet drivs av uppfatt-
ningar om en ”naturlig” social evolution, som hävdar det moderna samhäl-
lets överlägsenhet i kraft av att det är den senast tillkomna samhällsformen 
i ett historiskt perspektiv.  

I Maktutredningen om strukturell diskriminering (SOU 2005:41 s. 
347ff) understödjer Kamali Ålunds kritik och påpekar att svenska institu-
tioner såsom skola, sjukvård, kriminalvård, socialtjänst och politik fokuse-
rar på brister hos den invandrade befolkningen när de söker orsaker till 
ojämlikhet, medan samhällets välfärdsbyråkratier hittills har undsluppit 
kulturell granskning. Det begreppspar som särskilt utstakas som sorterings-
instrument i statsapparatens förtryck av migranterna är begreppen mo-
dernt och traditionellt där svenskarna och det svenska samhällets institu-
tioner, betecknar sig själva som moderna, medan invandrarna och deras 
institutioner, betraktas som traditionella. Sådant tänkande leder till en 
hierarkisk uppdelning av befolkningen: 

Utredningens rapporter visar hur det etniska särskiljandet görs till grund för 
en hierarkisk uppdelning av befolkningen. Den som integrerar och de som 
skall integreras, de som vägleder och de som skall vägledas, de som lär ut 
och de som skall lära sig. Svenskhet framställs som ett mål för de som 
kommer utifrån Sverige, men som en essentiell egenskap för de som anses 
besitta den av blodsband. Om särskiljande processer […] skapar en essenti-
ell andra är det underordningen som gör denna andra underlägsen. […] In-
vandrarskap associeras till en bristsituation både när det gäller kompetens, 
sociala färdigheter, kunskap om samhället och om arbetslivets villkor. […] 
Politiker, myndigheter och tjänstemän skapar ett ”integrationsfält”, genom 
att använda sitt monopol över de materiella resurserna, där bara de som de-
lar deras åsikter och ideologier får plats. Aktörerna på fältet måste acceptera 
fältets spelregler och inte ifrågasätta dess konstitution och beståndsdelar. 
Detta gör att de som bidrar med att reproducera fältet och dess maktord-
ning belönas genom positiva sanktioner medan de som inte gör det exklude-
ras genom negativa sanktioner (Kamali 2006 i SOU 2006:79 s. 20f). 
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Utredaren hävdar att forskningen i Sverige har understött ett svenskt na-
tionalistiskt projekt genom att social, ekonomisk och politisk ojämlikhet 
förklaras genom ett etnocentriskt raster som ensidigt förklarar ojämlikhe-
ten med invandrarnas avvikande egenskaper i spänningsfältet mellan det 
sekulära och det religiösa, det individuella och det kollektiva. Bilderna av 
oss som moderna och dem som traditionella konstrueras utan hänsynsta-
gande till hur människor i realiteten lever. Med införandet av begreppet 
svenskhet påpekas att relationerna skapas i en kamp om under- och över-
lägsenhet där den egna kulturens förträfflighet poängteras: 

Den strukturella/institutionella diskrimineringens logik förutsätter att den 
svenska gemenskapen ses som en given och harmonisk helhet, grundad på 
gemensamma värderingar, en gemensam historia, ett gemensamt språk, samt 
en gemensam och homogen kulturell identitet och erfarenhet av nationsbyg-
get. Gemenskapen konstrueras genom berättelser som framhäver vissa fakta, 
erfarenheter och kollektiva minnen, samtidigt som de utesluter och margina-
liserar ”de andra” […] (Kamali 2005 i SOU 2005:41 s.13).  

Ytterligare ett av maktutredningens bidrag har särskild relevans för socialt 
arbete. Det är Avvikande eller osynlig – rasifierande praktiker i familje-
rättssekreterares hantering av fäders våld (Eriksson i SOU 2006:37). Eriks-
son analyserar vilka vardagliga diskurser som sätts i bruk när socialarbeta-
re försöker förstå och förklara fäders våld mot mödrar och barn i en sepa-
rationskontext. Hon identifierar några av de rasifierande praktiker som 
kan urskiljas i den professionella gruppen (ibid:183). Studiens empiriska 
underlag är tio strukturerade intervjuer med familjerättssekreterare, på åtta 
arbetsplatser runt om i Sverige. Åtta kvinnor och två män (ibid:187). Den 
norm för professionalitet som dominerar materialet som helhet utgår från 
neutralitet. Samtliga informanter förhåller sig till ett professionellt ideal 
som innefattar distans, objektivitet och (köns)neutralitet. En central slut-
sats är markanta skillnader i familjerättssekreterarnas språkbruk, när de 
beskriver och värderar olika kategorier av fäder och det våld de utövar. 
Svenska fäders våld förklaras i termer av individuella psykologiska pro-
blem, missbruk och kulturellt avvikande beteende, medan ”utländska” 
fäders våld ges kulturella förklaringar som relaterar till de traditionella och 
patriarkala invandrarkollektiv som männens våldshandlingar anses repre-
sentera (SOU 2006:37 s. 189). 

 
Förtryckets olika skepnader  
Forskningsansatser som tar itu med förtryckande mekanismer inom det 
sociala arbetet är, som nämnts ovan, legio och ett omistligt bidrag till 
blottläggande av förtryckande mekanismer inom detta arbete. Förespråka-
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re för ömsom konsensus ömsom konflikt har varit det sociala arbetets res-
kamrater genom transformationsprocesser i den moderna epoken (jämför 
Holgersson 2008; Lorenz 1996; Payne 2008).  

Samtliga studier som nämnts ovan tar fasta på det sociala arbetets för-
tryckande och disciplinerande makt som uppstår i dess uppsåt att definiera 
och åtgärda sociala problem. Kritiken är, som jag tidigare påpekat, träffsä-
ker och berättigad, men tillämpas på ett något ensidigt sätt. Det är exem-
pelvis inte klargjort vilken forskning som är eller har varit ”ensidigt foku-
serad på skillnader”. En fråga som emellertid uppstår i min läsning av det-
ta, är om en kritisk blick på media, politik, och allmänna diskurser i sam-
hället blandas samman med forskning. Ingen av studierna erbjuder alterna-
tiv till repressionen genom att peka på möjlighet till reflexiv och emancipa-
torisk handling inom de offentliga institutionerna.  

Delar av den forskning som presenterats ovan konstruerar en bild av 
välfärdsinstitutionernas tjänstemän som individer som pliktskyldigt och 
oreflekterat reproducerar exklusionen av människor med utländsk bak-
grund, antingen genom att följa organisationens regler, krav och kultur 
(Kamali 1999; Eriksson 2006), eller genom att följa sina egna subjektiva 
infall (Schierenbeck 2003). Fast samtliga forskare understryker att tjänste-
männens handlingar bör betraktas i ljuset av den organisatoriska kontex-
ten elaboreras inte begrepp som struktur och handling. Den nämnda forsk-
ningen tillhandahåller heller inga redskap för att förstå hur skilda empiris-
ka förhållanden såsom flykting- och invandrarskapets mekanismer samt 
individuella eller kollektiva livsprojekt skapar de avtryck i samhällslivet 
som iakttas.  

Med strukturell rasism som ensamt perspektiv är risken att förenklade 
slutsatser dras: kulturella stereotyper och institutionell rationalitet leder 
alltid till stigmatisering och exklusion av individer med bakgrund bortom 
Nordvästra Europa. Några handlingsmöjligheter som kan stävja eller för-
ändra dessa villkor uppmärksammas inte med risk för att kritiken av sam-
hällets centrala institutioners essentialistiska konstruktion av invandraren – 
kulturalisering – återvänder som en boomerang till forskningen själv; när 
struktur- och handlingsbegreppen inte elaboreras framdriver forskningen 
andra essentialistiska begrepp där institutionerna och organisationerna nu 
bär de oföränderliga dragen i migranternas ställe. Dikotomin mellan 
”svenskar” och ”invandrare” är följaktligen inte upplöst, utan har endast 
ändrat tyngdpunkt. Sådana samhällsanalyser riskerar att stänga ute kollek-
tiva och individuella variationer i mänskligt handlande. Vi förefaller alla 
försjunkna i våra egna föreställningar och kulturer utifrån vilka vi förkas-
tar andra handlingsmöjligheter. Men måste allas blickar alltid vara etno-
centriska, inskränkta och trångsynta? Ett sådant synsätt bygger på anta-
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gandet att människan som kulturvarelse inte förmår knyta an till andra 
kulturella grupper och dömd till att anse sina egna försanthållanden och 
begrepp som överlägsna andra samhällens, lever i statisk fientlighet mot 
andra. Synsättet stipulerar att människan befinner sig bortom möjligheten 
att uppfatta begrepp och företeelser som handlar om sympati och längtan 
efter överskridande av den egna kulturens perspektiv (jämför Mestrovic 
1992:87).  

Forskningen om strukturell rasism tillhandahåller sammanfattningsvis 
redskap för analys av diskriminerande krafter i samhället och måste tas 
allvarligt. Men måste dessa förtryckande och exkluderande krafter nöd-
vändigtvis uppfattas som ett essentiellt och statiskt faktum?  
 
Ensidighet och handlingsförlamning 
Socialt arbete i vår samtid präglas av samhällets ökande mångfald och den 
ovisshet, fragmentering och tvehågsenhet som följer med den. Det finns de 
som tidigt har uppmärksammat att forskning som analyserar förtryckande 
praktiker inom socialtjänsten förvisso ger ett viktigt bidrag till förståelsen 
av institutionernas inre logik och identitet. Men forskningens benägenhet 
att dekonstruera det sociala arbetets praktik, utan att antyda möjligheter 
till alternativ handling, präglas av samma ovisshet. Detta är naturligtvis 
problematiskt. Dock finns ansatser exempelvis inom brittisk forskning där 
möjligheten till antirepressiv, demokratisk och reflexiv handling eftersträ-
vas. Nigel Parton (1996), brittisk forskare i socialt arbete, framhåller bety-
delsen av utveckling av teorier och perspektiv i socialt arbete som för det 
första erkänner att olika människor har skilda intressen och för det andra 
låter detta erkännande prägla det faktiska arbetet. Det innebär att social-
arbetare bör bedöma risksituationer enligt olika kriterier under olika om-
ständigheter med vägledning av kategorier såsom genus och/eller etnisk 
identitet. I kraft av sådana kategorier, anser Parton, kan särart erkännas 
och monolitiska uppfattningar om kunskap och makt modifieras (ibid:11f).  

Även Parton understryker att hur väl än forskning av det slag vi just 
haft under luppen beskriver det sociala arbetets utmaningar och dilemman, 
hur träffsäkert den än levererar begrepp för kritik av dess tillkortakom-
manden, framför den samtidigt en potentiellt nihilistisk ontologi som kan 
åstadkomma handlingsförlamning (jämför även Mestrovic 1992:xiii). När 
forskningsperspektiv inte formulerar kriterier för förbättringar av männi-
skors livsvillkor kan effekten bli att ”anything-goes”, vilket inte är en för-
svarbar position inom socialt arbete. Samhället kan inte låta bli att ta an-
svar för alla under tiden som det formar och rekonstruerar framtiden, även 
då tidigare fasta handlingsorienterande värden som orienteringspunkter 



58  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

luckrats upp och valmöjligheterna ständigt ökar (Parton 1996:17). Den 
nihilistiska positionen kan emellertid vara frestande, eftersom man 

[…] i mötet med de kulturella minoritetsgruppernas seder och bruk och rät-
tigheterna för dessa gruppers kvinnor och barn, [riskerar att man] hamnar 
mellan kriminaliseringens Skylla och den mångkulturalistiska toleransens 
Charybdis och till slut står där likgiltig inför deras svåra belägenhet (Benha-
bib 2004:138). 

Parton (1996) påpekar att potentiellt nihilistiska perspektiv legitimerar 
såväl konservativa som liberala politiska praktiker och i kraft av sin hand-
lingsförlamande effekt oundvikligen leder till en laissez-faire attityd gent-
emot social ojämlikhet och ökande klyftor i samhället (se även Lorenz 
2006:111ff).  
 
Avslutning och fortsatt utblick 
Detta kapitel har syftat till att diskutera och avgränsa begrepp från flera 
olika discipliner och forskningsområden. Vi har sett exempel på hur mång-
fald kan vara en utmaning för demokratin som spänner mellan en hierar-
kisk uppdelning i befolkningen, en etniskt grundad skillnad i familjerätts-
sekreterares retorik när de talar om olika grupper av klienter i handlägg-
ningen, tematiseringen av ett glapp mellan socialarbetaren och invandrar-
klienten och en uppsummering av några få motsägelsefulla förklaringsmo-
deller. Den fråga som ställs av forskare om vad socialarbetares handlings-
utrymme betyder för den demokratiska processen kan grovt tematiseras 
som en: Är handlingsutrymmet ett hinder för den demokratiska processen 
eller är det dess förutsättning?  

Alla är överens om att socialt arbete är moraliskt och flera anser att mo-
ral strukturerar den kunskap som utstakar socialarbetares faktiska hand-
lingsutrymme i samspel mellan politik, förvaltning, professionsidentitet och 
klient. I forskningen sägs dock ingenting om vilka krafter som skapar och 
legitimerar moralen, hur den strukturerar kunskap och handling och utsta-
kar socialarbetares handlingsutrymme. Bryggan mellan moral och handling 
kvarstår således att undersöka. I de två följande kapitlen kommer jag att 
urskilja ett antal användbara begrepp för den empiriska analysen av hur 
det problemkomplex som driver denna studie visar sig i praxis.  

För att reda ut vilka krafter som i grunden villkorar individers och 
gruppers handlingsmöjligheter, beger vi oss i nästa kapitel in i den klassis-
ka sociologins teorier om integration, solidaritet och konflikt i samhället.
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3 Sammanhållning och konflikt i samhället 
 
Kollektiva representationer som kultur och moral 
Ett kulturbegrepp 
Som jag skrev i föregående kapitel har Ålund (2002) varnat för kulturalise-
ringens faror där människor sorteras enligt fastlåsta uppfattningar om 
”svenskar och invandrare” som beskrivs i termer av kulturkonflikter mel-
lan modernt och traditionellt. Senare i texten understryker hon emellertid 
att kulturbegreppet på trots av dessa faror ändå inte bör överge, eftersom  

den kulturella dimensionen [inte] skall lämnas därhän. Att osynliggöra de 
kulturella aspekterna kan innebära att vi förbiser den betydelse som kultu-
rella rangordningar och maktcenter har för de förhållanden som bestämmer 
invandrarskapets villkor. Vi måste uppmärksamma det komplexa samspelet 
mellan social struktur och kultur. Ett användbart kulturbegrepp måste foku-
sera på det samspelet (Ålund 2002:310). 

När kulturbegreppet används i samband med migration, etnicitet, mång-
fald och mångkulturalism förefaller det ofta få karaktären av ett farmakon; 
det är ett läkemedel och ett gift på en och samma gång. Det håller samman 
grupper och det utesluter. Det är lätt att frestas tro att förmågan att se 
båda dessa fenomen simultant kräver ett aspektseende bortom räckhåll för 
det mänskliga sinnet. Trots detta finns drivkraften till mitt val av teorier i 
ambitionen att finna begrepp som kan visa hur sammanhållande och ute-
slutande krafter i samhället samverkar i ambitionen att spegla samman-
hållning och uteslutning simultant. Jag anser att detta begrepp finns i so-
ciologen Émile Durkheims (1858-1917) kulturbegrepp kollektiva represen-
tationer6. Skälet är att han med begreppet kollektiva representationer er-
bjuder begreppsliga redskap för analys av de kulturella rötter som våra 
institutionaliserade handlingar närs av.  

Representationerna betecknar de strukturer som bär den kulturellt lag-
rade historiska erfarenheten, föreställningar om nuet och det kommande 
(Durkheim 1893a/1984, 1912/1965). Fokus på samhällens kollektiva re-

                                                      
6 Begreppet representationer är mest framträdande i Durkheims sista stora verk The 
Elementary Forms of the Religious Life (1912/1984), även om det förekommer i 
tidigare verk som The Division of Labour in Society (1893a/1984) och Suicide 
(1897/1970). I Sociologins metodregler (1893b/1978) synes Durkheim ladda be-
greppet institutioner med en liknande, men ännu ofärdig innebörd i jämförelse med 
det förstnämnda verket. 
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presentationer i analyser av samhället möjliggör förståelse av samhället 
som dynamiskt och i ständig omvandling. Kollektiva representationer är 
därför ett kulturbegrepp som överskrider de tidigare beskrivna antingen-
eller-perspektiven såsom de exempelvis framgår av SOU 2005:41 och 
2006:73. Det erbjuder simultant fokus på sammanhållning och konflikt, 
fragmentering och integration, framsteg och tillbakasteg som led i ständig 
samhällsförändring (Mestrovic 1992:3). Det kan därför hjälpa oss att iden-
tifiera konflikter i samhället, samtidigt som det kan identifiera krafter som 
kan balansera dessa.  

Med hjälp av begreppet kollektiva representationer är det möjligt att 
förstå logiken i olika gruppers interna sammanhållaning, utan att diskrimi-
nera mellan dem. Ett flertal olika kollektiva formationer är på olika sätt 
involverade i min studie och jag är därför i behov av begrepp som är till-
räckligt abstrakta för att kunna omfatta dem alla genom samma teoretiska 
lins, samtidigt som de är så konkreta att de skapar möjlighet till att identi-
fiera och analysera olika samhällens empiriskt iakttagbara egenskaper. 
Begreppet kollektiva representationer rymmer flera olika abstraktionsnivå-
er som går in i varandra, såsom språk, kultur, moral och social handling 
(sociala fakta), vilket samtidigt gör begreppet komplicerat att redogöra 
för7. Begreppet har en ytterst abstrakt språklig aspekt samtidigt som det 
har en emotionell samt en konkret och empirisk aspekt. Tillsammans ut-
trycker dessa aspekter en ontologi som är ett omisskännligt erkännande av 
att handlingskrav är socialt konstruerade, samtidigt som de är verkliga. De 
är verkliga därför att vi tror på dem, organiserar vårt liv efter dem och kan 
uppfatta dem med våra sinnen (jämför Durkheim 1893a/1984:173). Repre-
sentationerna strukturerar våra handlingar och ger dem en här-och-nu-
beständighet. 

Representationerna möjliggör analys av samhällens integration. När 
Durkheim talar om samhällen, relaterar han till olika slag av kollektiva 
formationer till vilka människor anser att de hör. I ett sådant samhällsbe-
grepp ingår såväl stater som nationella, etniska eller religiösa grupper. För 
att förstå så disparata kollektiv bör vi förstå termen samhälle 

                                                      
7 Durkheims texter är klassiker som har bildat flera skolor inom samtida samhälls-
teori. Detta innebär att jag delvis har varit beroende av tolkningar som utmanar 
och fördjupar min egen läsning av hans arbeten. Min tolkning har främst lutat sig 
emot Stjepan G. Mestrovic och Jürgen Habermas arbeten. Det huvudsakliga skälet 
till dessa uttolkares användbarhet är att de läser Durkheims texter strukturalistiskt, 
utan att haka upp sig på tidstypiska argumentationsgrepp och tidsbundna empiris-
ka detaljer. 
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[...] in its generic sense, as any instance of prolonged sociation, whatever its 
boundaries in space or in time. In this sense a social class may well be a ‘so-
ciety’, though it need not always be; in fact, Durkheimian theory shows us 
the variable conditions under which its integration and moral solidarity is 
greatest or weakest (Collins 1988:109).  

Genom att förstå kultur som kollektiva representationer kan kulturbegrep-
pet användas till studium av olika kollektivs grundläggande uppfattningar 
och försanthållanden om det goda och det rätta, om världen, sig självt och 
andra. När Durkheims samhällsteori och begrepp sätts i rörelse mellan det 
abstrakta och det konkreta har de potentialen att förklara komplexa och 
paradoxala samhällsförhållanden i vår tid. Efter en kort uppsummering av 
kollektiva representationers allmänna egenskaper, kommer jag att konkre-
tisera dem med hjälp av Durkheims begrepp mekanisk och organisk solida-
ritet. Dessa förstås som idealtyper som kan användas för analys av centrala 
representationer och människors handlingsutrymme i olika samhälleliga 
kontexter. 
 
Representationernas abstrakta aspekt 
Varje samhälle hålls samman av moraliska representationer (Durkheim 
1893a/ 1984:173). En grupps eller ett samhälles kollektiva representationer 
springer ur de grundläggande strukturer som producerar dem. De visar sig 
i gruppens moraliska, politiska och ekonomiska institutioner (Durkheim 
1912/1965:22). Samtidigt som representationerna flyter ur de villkor som 
producerar dem, bidrar de till att upprätthålla dem (Durkheim 
1893a/1984:54).  

Kollektiva representationer refererar till människors gemensamma be-
grepp om samhället, kulturen och moralen och är det stoff varav männi-
skan väver ordning och mening i det sociala livet. De begreppsliggör det 
faktum att den sociala världen uttrycks genom samhällets föreställningar 
om den och människors handlande i denna. Föreställningarna bildar sam-
manhängande världsbilder, ett nät av kollektiva representationer, som är 
samhället. Representationerna är symboler för verkligheten, de skapar 
språket som de manifesterar sig igenom och är ett slag av verklighet i sin 
egen rätt (Durkheim 1912/1965:481ff).  

Representationerna uppstår som svar på de komplexa förhållanden som 
strukturerar det sociala livets organisation, de ger människan handlingsori-
entering och skiljer sig åt i tid och rum. Representationerna är kollektiva 
både i den upprinnelse som bildat deras inre logik och form samt i vad de 
betecknar. De bildar en gemensam referensordning som delas av individer-
na i ett givet kollektiv. De är socialt genererade samtidigt som de handlar 
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om samhället självt, eller det som vi förstår som det samhällsgemensamma 
(Lukes 1973:7ff). Representationerna skapar den rådande ordningen och 
är samhällets kultur (Durkheim 1912/1965: 482ff). Begreppet kollektiva 
representationer gör således diskussionen om huruvida det finns en social 
värld bortom våra sinnen relativt ointressant och de facto omöjlig att föra. 
Vad vi däremot kan tala om är att all kunskap om den sociala världen 
förmedlas genom språk i redan tolkade meningssammanhang (Durkheim 
1893a/1984; 1893b/1978; 1912/1965:621; Habermas 1984a, 1984b; Lu-
kes 1973:7; Mestrovic 1992:8). En sådan förståelse av den sociala världen 
som språkligt ordnad gör det möjligt att gripa om samhällets logik (Durk-
heim 1912/ 1965:484). 

Representationerna bärs av språket och ger oss handlingsorientering. 
Orden och begreppen är representationer som har skarpt definierade grän-
ser. I kraft av dessa tvingar språket individens tankar in i kulturens redan 
färdiga tankebanor och möjliggör och begränsar hennes tankesätt och 
handlingsmöjligheter (Durkheim 1893b/1978, 1912/1965:480ff):  

In fact a representation is not a simple image of reality, a motionless shadow 
projected into us by things. It is rather a force that stirs up around us a 
whole whirlwind of organic and psychological phenomena. […] (Durkheim 
1893a/1984:53) 

Språket ordnar och formar det individuella medvetandet genom begrepp 
om hur hon kan och hur hon bör handla i den sociala världen (Durkheim 
1912/1965: 481ff). Representationerna är  

[…] a manner of thinking that, at every moment of time, is fixed and crys-
tallized. In so far as it is what it ought to be, it is immutable. If it changes, it 
is not because it is its nature to do so, but because we have discovered some 
imperfection in it; it is because it had to be rectified. The system of concepts 
with which we think in everyday life is that expressed by the vocabulary of 
our mother tongue; for every word translates a concept. Now language is 
something fixed; it changes but very slowly, and consequently it is the same 
with the conceptual system which it expresses (Durkheim 1912/1965:481). 

Även om begrepp har fasta betydelser här-och-nu kan vi, när vi undersöker 
bestämda begrepps historia, se att de kan förändra betydelse över tid. Men 
förändringen går långsamt därför att begrepp är kollektiva (Durkheim 
1912/1965:486). När begrepp förändras eller avlöses av nya är det ett ut-
tryck för att ett helt samhälle ändrar sig i en särskild riktning i en sådan 
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omfattning att de gamla begreppen blivit meningslösa (Durkheim 
1912/1965:479-487)8.  

 
Representationernas emotionella aspekt 
Kollektiva representationer formar individens känsloliv genom att de fyller 
den enskilda människan med känslor och får henne att handla riktat mot 
dem (Lukes 1972:7). De är föremål för vår uppmärksamhet och i fokus 
under tiden som vi handlar, oavsett om vi handlar konformt med eller i 
opposition mot dem. Representationerna är inte föremål för kalla och ra-
tionella överväganden, även om rationalitet och tänkande också får plats 
här, utan de är djupt förankrade i våra känslor till en sådan grad att de blir 
substitut för känslor (Durkheim 1893a/1984:53f; 1912/1965:462ff; Ha-
bermas 1988:67). 

Vi uppfattar representationerna som naturliga och neutrala och är inte 
alltid medvetna om deras emotionella och kulturella karaktär. Det är först 
när de värden som representationerna symboliserar kränks eller hotas, som 
deras känslomässiga innehåll frigörs och sätts i arbete med syfte att åter-
ställa den ordning som brutits. Vi kan ha glömt hur en viss representation 

                                                      
8 Durkheims grundantagande om samhället som ett nät av representationer har 
emellertid inte alltid tillskrivits honom, snarare har hans plats som centralfigur i 
1950 och -60 talens positivistiska läger länge setts som given (Collins 1988:107). 
För vänstern har han betraktats som en konservativ försvarare av status quo och 
för anti-funktionalisterna som en ärkefunktionalist medan subjektivistiskt inriktade 
samhällsvetare ser honom som en ”social reductionist of a disturbingly determinis-
tic sort. For the humanists, Durkheim is the anti-Christ; for the micro-sociologists, 
Durkheim is the most reified of the macro. It is small wonder that Durkheim’s 
reputation is at its ebb” (ibid). Durkheim värjde sig redan i Sociologins metodregler 
(1893b/1978) mot alla sådana positioner som i enlighet med hans intentioner grun-
dar sig i missförstånd: ”Trots att vi många gånger förklarat att vi betraktade vare 
sig det individuella eller det sociala medvetandet som på något sätt substantiella, 
utan endast som mer eller mindre systematiska helheter av fenomen sui generis, 
anklagade man oss för realism och ontologism. Trots att vi uttryckligen påstått och 
på alla sätt och vis upprepat att det sociala livet helt och hållet består av föreställ-
ningar, anklagade man oss för att utelämna sociologins tankelement. Det gick till 
och med så långt att man i diskussionen med oss använde sig av metoder, som vi 
trodde var försvunna för gott. Man tillskrev oss faktiskt vissa åsikter som vi inte 
hade under förevändning att de var ’förenliga med våra principer’. Av erfarenhet 
kände vi emellertid till riskerna med denna metod: kan man godtyckligt konstruera 
de system man diskuterar kan man samtidigt lätt rasera dem” (ibid:8). 
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upprör det kollektiva medvetandet, eftersom dess upphov ligger långt till-
baka i historien, men känslorna uppväcks och ”vibrerar” när de kränks:  

[t]his vibration is the stronger the more intense the representation itself, and 
the more the emotional element in it is developed. Thus the representation 
of a feeling in contradiction to our own acts within us, moving in the same 
direction and in the same fashion as the feeling for which it has become the 
substitute. It is as if itself it had entered our consciousness. Indeed, it has the 
same affinities, although these are less strong; it tends to arouse the same 
ideas, the same impulsions, the same emotions. Thus it offers resistance to 
the free play of our personal feeling, and so weakens it, whilst attracting in 
an opposite direction an entire part of our energy. It is as if a foreign force 
had penetrated us, one of a kind capable of upsetting the free functioning of 
our psychological life. This is why a conviction opposed to our own cannot 
manifest itself before us without disturbing us (Durkheim 1893a/1984:53).  

Jag återkommer till detta i mer konkreta ordalag något senare i texten.  
 
Representationernas konkreta aspekt 
Begreppet sociala fakta är representationernas handlingsaspekt. Sociala 
fakta betecknar alla handlingsorienterande logiker som har kapaciteten att 
vägleda, öppna och begränsa individens handlingsutrymme. Durkheim 
understryker att sociala fakta bäst förstås som de sociala krafter som ver-
kar i samhället. Dessa är bestående och föränderliga på samma gång: 

Vår metod är på så vis inte det minsta revolutionär. I viss mening är den t o 
m närmast konservativ eftersom sociala fakta betraktas som ting vars natur 
inte kan förändras efter behag, hur smidig och bildbar den än är. Mycket 
farligare är då den lärobyggnad i vilken sociala fakta inte framställs som 
annat än resultatet av tankekombinationer […] (Durkheim 1893b/1978:6). 

Begreppet sociala fakta sammanlänkar struktur och handling9. Det refere-
rar till social handling som överindividuellt föreskriven och individuellt 
utförd. Dess handlingsorienterade logik är generell i hela samhället och kan 
                                                      
9 Begreppet sociala fakta är omstritt på grund av de positivistiska konnotationer det 
fått genom den amerikanske sociologen Talcott Parsons strukturfunktionalistiska 
tillämpning av begreppet. Översättningen av franskans sociale fait till engelskans 
social fact som gjorts i detta sammanhang är rent av felaktig (Mestrovic 1992:79). 
Ordet fakta ger naturligt nog associationer till oföränderlighet och objektivitet och 
illustrerar därmed en vanlig men olycklig tolkning av begreppet (Collins 1988:108f; 
Mestrovic 1992:4, 79). En mer rättvisande översättning är ”social act”, eller socialt 
handlande (Mestrovic 1992:4, 79). Det är anmärkningsvärt att Durkheim redan i 
Sociologins metodregler (1893b/1978:6f) understryker att sociala fakta bäst förstås 
som bestående och föränderliga sociala krafter som verkar i samhället. 
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inte förstås enbart genom enskilda individuella manifestationer, eftersom 
den enskilda människans handlingar aldrig är fullständigt koherenta med 
kollektivets krav på dem (Durkheim 1893a/1984:59; 1893b/1978:17; se 
även Mestrovic 1992:79).  

Sociala fakta är partikulära samhällens unika uttryck för mötet mellan 
struktur, kultur och individ och bildar en elastisk meningsväv som männi-
skor ständigt elaborerar, ändrar och modifierar kollektivt. Sambandet mel-
lan kollektiva representationer och sociala fakta visar att vårt handlingsut-
rymme utstakas av djupt förankrade kulturella rötter (jämför Durkheim 
1893b/1978:21ff). Det är med utgångspunkt i detta rimligt att anta att 
sociala fakta är olika i olika samhällskontexter (Durkheim 1912/1964: 
113).  

De begrepp som kommer att användas för dessa processer när det empi-
riska materialet analyseras är - utöver de begrepp som här skisserats - kol-
lektiv respektive individuell identitet. Kollektiva och individuella identiteter 
är det korrekta språkbruket för dessa processer i vår tid. Jag återkommer i 
korthet till denna fråga nedan.  

 
Summering av kollektiva representationer 
Sammanfattningsvis är representationerna ett kollektivs meningsskapande 
svar på de villkor som strukturerar samhället10. De ger oss de begrepp som 
artikuleras i språket och gestaltas i övertygelser som är tillräckligt gemen-
samma för att bilda underlag för dominerande immateriella och materiella 
institutioners handlingsorienterande krav, sociala fakta. Deras inbördes 
relation kan uttryckas enligt följande: samhällets materiella och immateri-
ella villkor ger upphov till kollektiva representationer som formar de kol-
lektiva representationerna. De kollektiva representationerna bärs av språ-
ket och utmyntas i sociala fakta betraktade som socialt handlande. Repre-

                                                      
10 Begreppet kollektiva representationer kan vara bekant för samhällsvetare som 
inte är förtrogna med Durkheims arbeten därför att det har öppnat för tankebanor 
som senare kulturteori fortsatt utveckla. Det är dock sällan som bandet till Durk-
heim explicitgörs i dessa sammanhang. ”When the possibility is recognized, moreo-
ver, it has often been denied” (ibid:4). Som exempel nämner Alexander lingvisten 
och semiotikern Alexander Ferdinand Saussure som var beroende av nyckelbegrepp 
som var identiska med kontroversiella begrepp i Durkheims skolbildning under 
Saussures tid. Även antropologerna Claude Lévi-Strauss och Clifford Geertz, 
semiotikern Roland Barthes och filosofen Foucault bygger på Durkheims funda-
ment (ibid). Sammantaget har dessa tänkare “demonstrated the importance of his 
later theory more forcefully than any discipline in the social sciences more narrowly 
conceived. As such, they constitute primarily theoretical resources from which the 
effort to create a cultural sociology will have to draw” (Alexander 1988:6). 
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sentationerna kastar således ljus över den sociala verkligheten och visar att 
en sådan verklighet existerar genom sin här-och-nu beständighet. Begrep-
pen kollektiva representationer och sociala fakta anger samtidigt denna 
studies ontologiska och epistemologiska utgångspunkter.  
 
Moral som grund för sammanhållning och uteslutning 
Varje samhälle har särskilda moraliska övertygelser som låter sig studeras 
(Durkheim 1893a/1984:179). Moraliska regler uttrycker samhällslivets 
grundläggande villkor och möjliggör individers deltagande i samhällslivet. 
Moraliska koder är en förutsättning för sammanhållning i alla samhällen 
och ”the daily bread without which societies cannot live” (ibid:13). De 
fungerar som ett sammanbindande kitt mellan individ och kollektiv och är 
en nödvändighet i mänskligt samspel (ibid:145f). Moralbegreppet beteck-
nar, i detta teoretiska sammanhang, den särskilda auktoritet som centrala 
kollektiva representationer har i samhället och över individen. Genom att 
moralbegreppet ryms i begreppet kollektiva representationer förlänas det 
såväl en abstrakt som en konkret dimension. 

 
Föränderlighet och beständighet 
Moral ”är vad den är” i alla samhälleliga kontexter. Moral är universell 
därför att alla samhällen hålls samman i kraft av den och den är partikulär 
därför att moraliska grundregler varierar beroende på olika samhällens 
struktur och organisation. Moralen är således ett universellt existerande 
och partikulärt artikulerat socialt fenomen (Durkheim 1893a/1984;34, 
116f, 1912/1965: 462:488).  

Moraliskt handlande är beroende av den enskildes förmåga att under-
kasta sig samhällets auktoritet och göra avkall på egocentriska önskningar 
och behov till förmån för det allmänna bästa och sitt eget bästa som sam-
hällsvarelse (Durkheim 1893a/1984:184; Habermas 1984b:94). 

Moralitet börjar med medlemskap i en grupp och handlar om de plikter 
som läggs på oss som samhällsvarelser. Dessa plikter kan vara motstridan-
de och innebära svåra val: 

To act morally is to do one’s duty, and all duty is of a finite nature. It is lim-
ited by other duties. We cannot give ourselves over to other people, abso-
lutely and utterly, without an abandonment of ourselves. Nor can we devel-
op too much our personality without falling in a state of egoism. Moreover, 
the sum total of our duties is itself limited by other needs of our nature. If it 
is necessary for certain forms of behavior to be subjected to that categorical 
domination characteristic of morality, there are other forms of it, on the 
other hand, which are by nature unamenable to it and yet that are none the 
less essential (Durkheim 1893a/1984:184). 



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  67 
 

Moraliska representationer uppstår inte hur som helst och förändras heller 
inte hur som helst. Vi kan vilja se de moraliska representationerna utbytta 
mot andra moraliska föreställningar och vi kan ana att andra moraliska 
representationer skulle kunna vara giltiga. Vi kan vara djupt missnöjda 
med den rådande moralen och vilja förbanna den lång väg. Men fastän 
moral ständigt förändras, förändras den inte hur som helst. Den är exem-
pelvis inte en produkt av filosofers och samhällsvetares idéer om vad den 
bör vara; den är vad den är i tid och rum (Durkheim 1893a/1984:34; Lu-
kes 1973:501f). Den är å andra sidan heller inte onåbar för reflektion, utan 
förändras och modifieras dialogiskt i samspel mellan grupper och individer 
i samhället. Studiet av moraliska representationer kräver således att de 
representationer som är giltiga vid en given tidpunkt och på en given plats 
identifieras och analyseras (ibid). 
 
Moralens legitimitet 
Durkheim framför att alla samhällen, även sekulära, har sina rötter i ”reli-
gionens ande”, oavsett om dess lagar får legitimitet i explicit religiösa re-
presentationer som refererar till Guds vilja eller i explicit sekulära represen-
tationer. Durkheim (1912:470ff) härleder representationernas kraft till 
religionens grundstruktur och människans urgamla respekt för andarna, 
gudarna, Gud. Han förstår därför människors djupa respekt för moraliska 
lagar som ett eko av reaktioner och sanktioner med urgamla rötter i ”det 
heliga” (Durkheim 1912/1965:460ff; Habermas 1984b:49f). Detta skall 
inte förstås i metafysisk mening, utan innebär endast att samhället är det 
materialiserade objekt som begreppet gud syftar till. Durkheim förklarar 
att när vi förstår moralens intima band med det religiösa, förstår vi samti-
digt att respekten för det moraliska endast är obetydligt åtskild från den 
respekt som alla religioner har för de objekt som är heliga för dem. Därför 
har moral auktoritet och normerna giltighet även i det sekulariserade sam-
hället (Durkheim 1912/1965: 257, 474ff). Det heliga avspeglas i samhällets 
grundläggande strukturer (Durkheim 1893a/1984:120; 1912/1965:462-
488; se även Habermas 1984b:55).  

När moralbegreppet förstås som en dimension av kollektiva representa-
tioner betecknar det kulturens normativa sidor. Moralbegreppet är således 
ett kulturbegrepp som fokuserar det kollektiva och det individuella, struk-
tur och aktör samtidigt. 

  
Traditionellt och modernt - ömsesidigt uteslutande representationer? 
Efter begreppsliggörandet av moral som kultur med ursprung i kollektiva 
representationer återvänder jag nu i korthet till den kritik som Ålund 
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(2002), Kamali (2005) och andra med dem (t.ex. Montesino Parra 2002) 
levererat mot de oppositionella begreppen traditionellt och modernt. Jag 
anser att kritiken är befogad när begreppen används kategoriskt i syfte att 
beskriva hela samhällens funktionssätt. När så sker skapar de förståelse-
barriärer mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Att betrakta andra, (in-
vandrarna) som traditionella och oss (svenskarna) som moderna är uttryck 
för ett stereotypt tankemönster som inte är särskilt produktivt för förståel-
se av samhällsintegrationens komplexa interaktioner.  

Begreppen traditionellt och modernt är en förenklad avledning av Durk-
heims begrepp mekanisk och organisk solidaritet (se t.ex. SOU 2006:79, s. 
11). Begreppens nackdel visar sig när de används som en kollektiv, gräns-
bevarande barriär i vardagens oreflekterade rutiner, medan deras fördel 
visar sig när de används som analytiska verktyg i studiet av integrations-
processer. Deras användbarhet beror helt enkelt på hur de förstås och till-
lämpas.  

Även om den organiska solidaritetsformen uppkommer senare än den 
mekaniska, betyder det inte att begreppen hävdar nödvändigheten av en 
obönhörlig och enkelriktad social evolution (Durkheim 1893a/1984:340f). 
Därför skiljer sig idealtyperna mekanisk/organisk solidaritet och begreppen 
modernt/traditionellt från varandra: modernitet och traditionalism är vär-
deladdade beteckningar för epoker som antas avlösa varandra i en linjär 
rörelse mot ökad modernitet. De bildar en grund för en västerländsk själv-
förståelse av det egna samhället som modernt i kontrast till ”omoderna” 
eller ”traditionella” samhällen (se t.ex. Said 1993; Hall 1992). Begreppen 
mekanisk och organisk solidaritet bär däremot inte dessa evolutionära och 
värdeladdade egenskaper. Det finns nämligen inga samhällen som kan 
härledas till mekanisk eller organisk solidaritet, påpekar Durkheim, utan 
begreppen är endast idealtypiska11 orienteringspunkter för analys av gra-
den av differentiering samt den sociala sammanhållningens karaktär i det 
samhälle som studeras (Durkheim 1893a/1984, 1893b/1978; se även Collins 
1988:109). Även om idealtyperna korresponderar med empiriska iakttagel-
ser (jämför Castro 1992:40) betecknar de inte empiriska entiteter som så-
dana: 

Det enda som existerar och som kan iakttas, är de enskilda samhällen som 
uppstår, utvecklas och försvinner oberoende av varandra. Om de allra se-
nast tillkomna nu utgjorde en fortsättning på de omedelbart föregående, 
skulle varje högre samhällstyp kunna betraktas som en enkel upprepning, 
med något därutöver, av den lägre typ den avlöst; alltså skulle man så att 

                                                      
11 Begreppet idealtyp användes endast sparsamt av Durkheim (se t.ex. 
1893a/1984:126; se även Stedman Jones 2001:14). 
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säga kunna ställa dem i en enda rad och dra dem alla, som befinner sig på 
samma utvecklingsstadium, över en kam. Den serie, som man på så vis fick, 
skulle kunna anses som representativ för mänskligheten. Men fakta fram-
träder inte på detta ytterligt enkla sätt. Ett folk, som avlöser ett annat, är 
inte endast en förlängning av det senare, jämte en del nya kännemärken, det 
är annorlunda, det har flera av somliga egenskaper och färre av andra; det 
utgör en ny individualitet, och alla dessa skilda individualiteter är heteroge-
na; de kan inte stoppas i samma fortlöpande serie, särskilt inte i en enda se-
rie. Hur samhällena avlöst varandra kan nämligen inte illustreras genom en 
geometrisk linje; förhållandet kan snarare liknas vid ett träd, vars grenverk 
breder ut sig åt alla håll (Durkheim 1893b/1978:32). 

Det är Durkheims iakttagelse att mekanisk och organisk solidaritet finns i 
de flesta samhällen samtidigt, men att tyngdpunkten varierar. Begreppen 
möjliggör studium av vilka kollektiva föreställningar eller representationer 
som villkorar individers handlande. Begreppen mekanisk och organisk 
solidaritet tillhandahåller följaktligen möjlighet till analys av samhällens 
genealogi, upprätthållande och transformation (Durkheim 1893a/1984; 
1893b/1978; jämför Mestrovic 1992:9f). De kan säga något om den sym-
boliska grunden för sammanhållning, jämte villkoren för gruppers eller 
samhällens interna solidaritet. Innan jag gör ett försök att bena ut några 
centrala representationer i respektive solidaritetsform som har relevans för 
denna studies grundläggande problemställning, skall jag i korthet beskriva 
i vilken kontext de skapats. 
 
Begreppens historiska kontext 
Kring sekelskiftet till det tjugonde århundradet fruktade konservativa filo-
sofer och den katolska högern i Europa samhällets upplösning. De ställde 
frågor såsom: Vad betyder en utvecklad arbetsdelning och individualism 
för den sociala sammanhållningen? Kan det finnas någon moralisk sam-
stämmighet i ett differentierat samhälle som präglas av urbanisering, seku-
larisering och ökande grad av olikhet mellan grupper och individer (Lukes 
1973; jämför även Wallerstein 2001)? Frågor som dessa var i hetluften. 
Många fruktade samhällets upplösning och klagade över bristen på mora-
lisk samstämmighet i samhället. Var upplösningen av de gamla bygemen-
skaperna början till slutet av människans förmåga att skapa fungerande 
samhällen, knyta sociala band och känna samhörighet? Skulle upplösning-
en innebära slutet på institutioner som kan säkra solidaritet människor 
emellan?  

Samhällsvetare som Ferdinand Tönnies (1887/1996) ansåg att denna 
förmåga upplöstes i samma takt som de gamla bygemenskaperna försvann, 
något som Durkheim explicit förkastade (Durkheim 1889:115ff). Han 
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ansåg att det är gagnlöst, konservativt, meningslöst och i grunden rent av 
omöjligt att försöka upprätthålla en moral som inte längre överensstämmer 
med samhällets struktur. Eftersom moralen avspeglar ett samhälles innersta 
övertygelser kommer den obönhörligen att förändras när samhället föränd-
ras (Durkheim 1893a/1984:152f). Durkheim poängterade att alla samhälls-
institutioner är svar på de villkor som strukturerar dem (Durkheim 1893a/ 
1984:xliii, 15). Institutionerna är med andra ord dygdens svar på nödvän-
digheten. Det finns ingen väg tillbaka från det differentierade samhällets 
mångfald och konflikter till det förflutnas enhetlighet. Den ökande diffe-
rentieringen sker nämligen inte genom människors fria vilja, utan den 
tvingas fram genom förändrade levnadsvillkor (Durkheim 1893a/1984: 
133). Durkheim finner det för övrigt inte meningsfullt att längta till det 
förflutna; samtidigt som samhällets förändringsprocesser ansätter individer 
och grupper försvagas också dess traditionalistiska avigsidor såsom explicit 
auktoritära ideal för struktureringen av samhällets institutioner (Durkheim 
1893a/1984:144). 

Liberala och ekonomistiskt orienterade filosofer såsom Herbert Spencer 
(1820-1903) ansåg att sammanhållningen i differentierade samhällen kun-
de säkras genom utbyte av varor och tjänster. Fritt ingångna kontrakt mel-
lan juridiskt jämställda individer skulle säkra sammanhållningen genom 
produktionen och marknadsrelationerna, endast underlättade av en mini-
mal stat av nattväktarkaraktär (Durkheim 1893a/1984: 142ff; Habermas 
1984b:115). Durkheim bygger upp boken Division of Labor in Society 
(1893a/1984), där begreppen mekanisk och organisk solidaritet utvecklas, 
som ett argument emot Spencers perspektiv. Han företräder hållningen att 
marknaden är otillräcklig som integrerande mekanism, eftersom den inte 
harmoniserar handlingsorientering via moraliska eller juridiska regler och 
därför inte kan säkra kulturell eller ekonomisk integration (Durkheim 
1893a/1984:xxxiv, 3ff). Genom moralen läggs band på egocentriska och 
utilitaristiska handlingar och den starkares rätt modifieras. Intressen som 
enbart handlar om att tillfredsställa utilitaristiska behov, där människor 
utnyttjar andra som objekt för sina behov och som medel för sina egna 
mål, står inte i samklang med moraliska krav (ibid:xxxix). Durkheim före-
trädde ståndpunkten att bindande sociala relationer förutsätter ett mora-
liskt samförstånd och en övergripande ordning som gör att denna ordning 
respekteras. Upplösning och ifrågasättandet av traditionella värden kan 
förvisso innebära kaos och socialt sammanbrott, påpekade han, men kan 
också leda till förnyelse och anpassning till förändrade sociala villkor.  

Enligt Durkheims teoribildning är solidaritet i det differentierade sam-
hället möjlig, rent av självklar, trots ökande urbanisering, sekularisering, 
den kapitalistiska marknadens ökande makt, tilltagande utilitarism och 
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mänsklig olikhet. Han visar att sammanhållningen, eller solidariteten, mel-
lan människor i samhället inte upphör när samhället förändras, utan en-
dast transformeras (Durkheim 1893a/ 1984, 1912/1965). Durkheims ve-
tenskapliga projekt syftade kort och gott till att förstå den sociala sam-
manhållningens grundläggande villkor enligt huvudtesen att graden av 
arbetsdelning i samhället skapar olika former av sammanhållning, eller 
solidaritet, mellan grupper och individer i samhället.  
 
Idealtyperna mekanisk och organisk solidaritet 
Med begreppen mekanisk och organisk solidaritet är det möjligt att förstå 
och förklara förbindelsen mellan samhällens moraliska försanthållanden 
(kollektiva representationer) och legitimerade handlingsstrategier (sociala 
fakta) i en någorlunda konkret form. Begreppen uttrycker uppfattningen 
att det är möjligt att handla moraliskt inom varje givet samhälle. Det bör 
understrykas att det inte är möjligt att återge begreppen mekanisk och 
organisk solidaritet utan att de kontrasteras emot varandra. Durkheim 
nämnde denna problematik och påpekade att om vi inte uppmärksammar 
variationer mellan olika sociala fenomen, kan vi inte uppfatta kvalitén i de 
föremål vi studerar, utan förmår endast uppfatta sådant som är gemensamt 
mellan ”all varieties, that is, the general tendency to sociality” (Durkheim 
1893a/1984:26f). Begreppen beskriver hur sammanhållning inom samhäl-
let struktureras. De fångar samtidigt samhällssolidaritetens omfattning och 
gränser - det vill säga samhällets grad av öppenhet och slutenhet gentemot 
andra. Begreppen mekanisk och organisk är med andra ord sammantvin-
nade med kultur och moral som allomfattande och grundläggande repre-
sentationer för samhällets etos.  

 
Samhällets legitima maktordning 
Den mekaniska solidaritetens legitima maktordning är feodal och/eller 
bygger på olika former av diktatoriska styresskick. Den kännetecknas av 
ideal om hierarkiska och auktoritära härskar- och maktstrukturer. Under-
såtarnas relation till makten uttrycks i termer av deras skyldigheter gent-
emot härskaren i ett samhälle som bygger på ständig underordning enligt 
en teocentrisk och patriarkal ordning.  

[...] wherever an authority with power to govern is established its first and 
foremost function is to ensure respect for the beliefs, traditions and collec-
tive practices – namely to defend the common consciousness from all its en-
emies, from within as well as without. It thus becomes the symbol of that 
consciousness, in everybody’s eyes its living expression. Consequently the 
energy immanent within the consciousness is communicated to that authori-



72  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

ty, just as affinities of ideas are transmitted to the words they represent. This 
is how the authority assumes a character that renders it unrivalled. It is […] 
the embodiment of the collectivity (Durkheim 1893a/1984:42).  

Mekanisk solidaritet refererar vidare till en låg grad av komplexitet i de 
samhällsbärande institutionernas funktionssätt. Religionens och traditio-
nens makt och inflytande är explicit och starkt. Det är i traditionerna som 
kunskapen om produktionen, livets gång, rätt och fel är förborgad. Kriteri-
et för giltig kunskap är därför att den måste kunna legitimeras med refe-
rens till traditionen i ett tillbakablickande perspektiv. Kunskap legitimeras 
genom förfädernas, de äldres och de religiösa institutionernas auktoritet. 
Detta förhållande villkoras av samhällets relativa stabilitet över tid beroen-
de på att inga snabba strukturomvandlingar ställer krav på förändring av 
samhällets sociala praktiker och kunskapsförråd (Durkheim 1893a/1984: 
31-67, 233). 

 Organisk solidaritet kännetecknas av ideal om jämlika maktstrukturer. 
Den refererar till en hög grad av komplexitet i de samhällsbärande institu-
tionernas funktionssätt och den uppstår när en ökande befolkningsmängd 
frigör en allt större del av befolkningen från livet som självhushållande 
bönder och genererar urbaniseringsprocesser, med följd att grupper som 
inte förr varit i kontakt med varandra kommer samman, bildar nya sam-
hällen och tvingas samarbeta i ett allt mer komplicerat utbyte (Durkheim 
1893a/1984:200ff, 247ff). Ur utbytet växer en allt mer komplex arbetsdel-
ning som bildar grunden för samhällets moraliska regler (ibid:3). Enbart en 
ökning av befolkningsmängden, det vill säga ökad volym eller materiell 
täthet, räcker emellertid inte för att organisk solidaritet skall uppstå, utan 
den förutsätter även ökad densitet eller moralisk täthet i termer av sam-
stämmighet mellan människors moraliska representationer. Rörelsen mot 
denna samstämmighet är betydelsefull för skapandet av sociala band 
(Durkheim 1893a/1984:203f). Den moraliska integrationen sker genom en 
kommunikativ process i vilken olika typer av professionsgrupper spelar en 
central roll (Durkheim 1893a/1984:xxxvi, 243ff). 

I samma takt som samhällen sekulariseras avtar religionens makt över 
det sociala livet och upphör att vara närvarande i varje mänsklig relation. 
Det religiösa som har genomsyrat och dominerat världsbilden, separeras 
från politik, ekonomi och vetenskap. Gud som högsta auktoritet förlorar 
sin personliga anknytning och gestaltas av staten vars roll det blir att ‘or-
ganize the cult, to be the head of it and to ensure its regular working and 
development’ (Durkheim 1957/1992:63). Konformitet och underkastelse 
under auktoritära härskarstrukturer, religiös lag och traditionernas primat 
ger vika för uppfattningen att regeringsstyre skall ha legitimitet från folket 
och inte från historiskt förankrade gudomliga rättigheter. Tyngdpunkten i 
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samhällets normreglerande funktioner flyttas från upprätthållande av tradi-
tioner under härskarens, de religiösa institutionernas och familjens herra-
välde till transformation av traditioner under statens, demokratins och 
professionernas inflytande. Demokrati träder i traditionens, familjens och 
religionens ställe och det är statens uppgift att samla den mångfald av olika 
viljor som präglar samhället genom integrationsarbete (Durkheim 
1893a/1984:173f; Giddens 1978:32f).  

De anspråk på giltighet och sanning som är förankrade i traditionen i 
det mekaniska samhällets idealtyp mister sin mening och auktoritet och 
avlöses av andra giltighets- och sanningsanspråk. Institutioner uppstår som 
baseras på hoppet om att det utvidgade samhället och dess institutioner 
kan befria individen från kollektivets krav på lydnad, underkastelse och 
konformitet. Den ideala relationen mellan det utvidgade samhället och dess 
medlemmar präglas av att samhällsmedlemmarna inte betraktas som 
”things over which it has rights, but as co-operating members […] towards 
whom it has duties” (Durkheim 1893:a/1947:173). 

Staten som är det övergripande och samlande organet får sin legitimitet 
genom medborgarnas förhandling om samhällets moraliska och politiska 
kärna.  

Seen from this point, a democracy may, then, appear as the political system 
by which the society can achieve a consciousness of itself in its purest form. 
The more that deliberation and reflection and a critical spirit play a consid-
erable part in the course of public affairs, the more democratic the nation. It 
is the less democratic when lack of consciousness, uncharted customs, the 
obscure sentiments and prejudices that evade investigation, predominate 
(Durkheim 1957/1992:79).  

Ju större roll deliberation och reflektion och ”en kritisk ande” spelar i det 
offentliga rummet, desto mer organiskt och demokratiskt är samhället (ibid 
203f). Detta är Durkheims kärnfulla definition av ett demokratiskt samhäl-
le och den måttstock enligt vilken samhällens demokratiska förmåga kan 
mätas. 

Den organiska solidaritetens kunskapssökande förändras från ett tillba-
kablickande till ett framåtblickande perspektiv. Kunskap kan inte erhållas 
genom förfädernas, de äldres eller de religiösa institutionernas auktoritet, 
eftersom traditionerna snabbt blir obsoleta; det är inte möjligt att hänvisa 
till hur man alltid har gjort när allt ständigt ifrågasätts och förändras. Kun-
skap måste sökas, erövras, förhandlas, befästas, legitimeras, förkastas och 
sökas igen i ständig förhandling (Durkheim 1893a/1984).  

 
 



74  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

Lagen och moralen 
Lagen återspeglar moralen och är de moraliska föreskrifternas stabilare 
uttryck och tillhandahåller en, i relativa termer, objektiv måttstock för ett 
samhälles kollektiva representationer (Durkheim 1893a/1984:24ff; Gid-
dens 1978:28f). Därför är exempelvis analys av lagars utformning, innehåll 
och förändring genom historiens gång utmärkt som underlag för förståelse 
av ett helt samhälles moraliska och strukturella förändring. Detta är dock 
inte helt okomplicerat eftersom lagen inte reglerar varje tum av samhällsli-
vet. Det är ofta fallet att ”custom is out of step with the law” (Durkheim 
1893a/1984:25). Därför måste även utopier och individuella övertygelser 
som inte uppnår juridisk status genom att bli lag, studeras.  

Mekanisk solidaritet kännetecknas av att lagen är absolut, repressiv och 
explicit religiöst förankrad. “Religious law is always repressive; it is essen-
tially conservative” (Durkheim 1893a/1984:38). Den reglerar varje gest 
och varje handling i detalj. Konformitet och underkastelse för religiös lag 
och traditioner legitimeras med referens till maktens gudomligt och histo-
riskt förankrade rättigheter (ibid 233f).  

Det organiska samhället normer och värderingar transformeras däremot 
ständigt vilket skapar diskontinuiteter mellan lagar och sedvanor. Detta 
visar sig exempelvis när en viss lag fullkomligt ignoreras tills den fylls av en 
ny kollektiv övertygelse som ger den mening, eller överges (Durkheim 
1893a/1984:25ff). I dessa teoretiska sammanhang förstås den civilrättsliga 
lagen som ett historiskt frammejslat uttryck för samhällets moraliska re-
presentationer, vilket innebär att lagarnas förändring föregås av moralens 
förändring. 

Den sekulariserade lagen får sin giltighet i kraft av relationen mellan 
moral och juridik, fast den frikopplats från den explicit religiösa grund 
som tidigare gav den legitimitet. I Durkheims efterföljd uttrycker Haber-
mas klart detta förhållande: 

Staten kan när allt kommer omkring inte skapa vilka lagar som helst utan 
lagarna måste stå i samklang med samhällets kollektiva representationer 
som befinner sig i ständig förändring och ha den elasticitet som krävs för att 
samhället skall ha den rörlighet som kännetecknar ett friskt demokratiskt 
samhälle. Effekten av sådana processer är att varje människa känner sig som 
lagarnas upphovsman. Rättspersoner kan endast vara autonoma i den mån 
som de i utövandet av sina medborgerliga rättigheter kan förstå sig som 
upphovsmän till just de rättigheter som de förväntas respektera som adres-
sater (Habermas 1995:68).  

Lagens moraliskt tvingande kraft består i dess strävan efter opersonlighet 
och opartiskhet varigenom den gör anspråk på att omfatta alla. Detta an-
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språk anses endast kunna ställas om dess personbegrepp är abstrakt och 
den eftersträvar kulturell neutralitet (Habermas ibid, 1994). 

 
Förskjutning i kultens tyngdpunkt från kollektiv till individ  
Den mekaniska solidaritetens sociala relationer bygger på en hierarki av 
roller, ordnade enligt kön och ålder i en patriarkalt definierad gemenskap 
(Durkheim 1893a/1984:237). Samhällets medvetande är centrerat kring 
kollektivet vars kärna är familjen, släkten, klanen, byn och i sin förläng-
ning hela den etniska/nationella gruppen (Durkheim 1893a/1984:26ff). 
Solidaritet och tillit skapas och transformeras genom blodsband, giftermål 
och andra allianser. Detta förutsätter och upprätthåller en hög grad av 
enhetlighet, konformitet och likhet mellan människorna i form av en stark 
samstämmighet i värderingar och synsätt (1893a/1984:234ff).  

Målet för den mekaniska solidaritetens socialisationsprocesser är männi-
skor som sätter gruppen före sig själva, och uppfattar sin egen person som 
en upprepning av tidigare generationer i ett kollektiv där gruppen gestaltar 
självet. Den enskildes högsta moraliska plikt är därför att inordna sig i den 
hierarkiska ordning som definierar varje människas plats i helheten enligt 
familjens status, sitt kön och sin ålder. Samhällsordningen och dess institu-
tioner bygger på kollektivets företräde framför individens rättigheter 
(Durkheim 1893a/1984:234ff). Individuella och unika personligheter i de 
allmänna befolkningslagren hålls inte nere genom tvång eller förtryck, utan 
de finns inte därför att de inte behövs (Durkheim 1893a/1984:142). 

I kraft av urbaniseringsprocesserna jämte arbetsdelningens moraliska 
potential, frikopplas individen från den mekaniska solidaritetens täta fa-
milje- och bygemenskap. Identitetens tyngdpunkt flyttas från familjen, 
klanen och Gud till professionen, staten och individen (Durkheim 
1893a/1984:132f). Det är nu individen som gestaltar självet. Det bör tillfo-
gas att individualitet i och för sig också existerar inom den mekaniska soli-
daritetens domäner, men endast som härskarnas, furstarnas och hjältarnas 
privilegium som uttryck för de unika rättigheter de givits genom börd. 
Deras undersåtar är objekt och medel för härskarens mål, snarare än sub-
jekt med individuella rättigheter i sin egen rätt (Durkheim 1893a/1984: 
121f; Gurevitj 1997). Undersåtarnas relation till makten uttrycks i sådana 
sammanhang i termer av skyldigheter gentemot härskaren, i en samhälls-
ordning som bygger på ständig underordning enligt en teocentrisk och 
patriarkal ordning (Durkheim 1893a/1984:130).  

Durkheim visar i sitt sista stora verk, Elementary forms of Religious 
Life, att alla samhällen har något som de håller heligt, något som är sam-
hällsgemenskapens eller ”kultens” heliga föremål, dess okränkbara subjekt. 
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När Durkheims insikter i The Division of Labour (1893) läses genom detta 
begreppsliga raster, blir den organiska solidaritetens detronisering av det 
blodsbaserade kollektivets primat till förmån för individens värdighet, ett 
uttryck för att det heliga subjektet har förändrat tyngdpunkt. Det är den 
enskilda människan som uttrycker samhällets gudomliga essens och indivi-
den snarare än kollektivet som är kultens föremål. Inom den mekaniska 
solidaritetens domäner utgör kollektivet och dess heder det heliga och 
okränkbara subjektet, medan den organiska solidaritetens heliga och 
okränkbara subjekt är individen och dess mänskliga värdighet (Durkheim 
1893a/1984:119ff, 1897/1970:363f):  

There is indeed one area in which the common consciousness has grown 
stronger, becoming more clearly delineated, viz., in its view of the individu-
al. As all the other beliefs and practices assume less and less religious a 
character, the individual becomes the object of a sort of religion. We carry 
on the worship of the dignity of the human person, which, like all strong 
acts of worship, has already acquired its superstitions. If you like, therefore 
it is indeed a common faith. Yet first of all, it is only possible because of the 
collapse of other faiths and consequently it cannot engender the same results 
as that multiplicity of extinct beliefs. There is no compensation. Moreover, 
if the faith is common because it is shared among the community, it is indi-
vidual in its object (Durkheim 1983a/1947:122).  

Att individen blir den högsta moraliska entiteten i den organiska solidarite-
tens samhälle betyder inte att den svävar fritt omkring, utan endast att den 
frikopplas från tidigare blodsbaserade band för att knytas samman med 
andra individer inom den stat som nu bildar ett utvidgat samhälle. Sociolo-
gen Anthony Giddens uttrycker detta förhållande på ett klargörande sätt:  

Freedom consists, not in the escape from social forces and social bonds, but 
in the autonomy of action that membership in society makes possible 
(Giddens 1978:35). 

Individualisering hänger därför samman med den enskilda människans 
beroende av det utvidgade samhället; de förutsätter varandra:  

The question that has been the starting point for our study has been that of 
the connection between the individual personality and social solidarity. 
How does it come about that the individual, whilst becoming more auton-
omous, depends ever more closely upon society? How can he become at the 
same time more of an individual and yet more linked to society? For it is in-
disputable that these two movements, however contradictory they appear to 
be, are carried on in tandem. Such is the nature of the problem that we have 
set ourselves. It has seemed to us that what resolved this apparent antimony 
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was the transformation of social solidarity which arises from the ever-
increasing division of labor (1893a/1984, förord s. xxx, min kursivering). 

Den enskilda människan kan därför vara en individ samtidigt som hon är 
helt sammanlänkad med helheten. I kraft av sin reflexivitet kan hon finna 
en position mellan personlig frihet och ansvar. 
 
Yttre och inre kontroll 
Den mekaniska solidaritetens moraliska auktoritet förmedlas explicit, den 
är omedelbart synlig och förmedlas genom yttre tvång och kroppslig be-
straffning. Syftet är att upprätthålla konformitet på ett sätt som är synligt 
för alla. De känslor som rider den mekaniska solidaritetens normöverträ-
dare är skam och rädsla för straff och sanktionerna som drabbar den en-
skilde vid normbrott är hårda och omedelbara (Durkheim 1893a/1984: 
153f).  

I samma takt som tyngdpunkten i samhällets representationer förflyttas i 
riktning mot den organiska solidaritetens idealtyp, flyttas också den sociala 
kontrollens tyngdpunkt från kollektivets yttre kontroll till den enskildes 
inre förmåga att kontrollera sig själv genom sin reflexiva förmåga (Durk-
heim 1893a/1984:153f). Den organiska solidaritetens moraliska auktoritet 
är inte lika omedelbart synlig som den är i traditionella samhällen. Det är 
istället upplysning eller kunskap som förmedlas i syfte att ge individen 
redskap att förhålla sig reflexivt till normbrottet. Samtidigt flyttas de sank-
tioner som drabbar den enskilde vid normbrott från skam inför andra till 
skuld inför det egna samvetet. De känslor som rider den mekaniska solida-
ritetens normöverträdare är skam och rädsla för straff, medan den orga-
niska solidaritetens normöverträdare rids av skuldkänslor och dåligt sam-
vete. Moralen förväntas vara införlivad i individens eget tänkande, känslo-
liv och handlingsmönster och en impuls som i den enskilde individens erfa-
renhet kommer inifrån (Durkheim 1893a/1984: 122; Österberg 1995:149).  

Individens insikt om vad som är rätt och fel behöver således inte tvingas 
fram genom tvång och straff, utan förväntas vara förankrad i individens 
känslor (ibid).  

Den grundläggande moraliteten föreskriver att bara den som är ”i kon-
takt med sina moraliska känslor” är en moralisk person (Taylor 1989, 
1991, 1994:40). Med detta uttrycker Taylor den organiska solidaritetens 
mest allmängiltiga förståelse av moral och moralitet - autenticitetens etik. 
Autenticitetsetikens kärna är i detta sammanhang försanthållandet att en-
dast den som är i kontakt med sig själv, samtidigt som den är en moralisk 
samhällsvarelse tillsammans med andra, är sant och fullt mänsklig. Auten-
ticitet handlar i detta sammanhang således inte om att endast vara trogen 
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sig själv; autentisk är den individ som är i kontakt med sina känslor samti-
digt som hon är medveten om att hon är intersubjektivt sammanlänkad 
med andra i samhället. I detta sammanhang hör autenticitet samman med 
autonomi: ”Autonom är den vilja som låter sig bindas av moralisk insikt 
fastän den kan välja något annat” (Habermas 2008:102).  
 
Från familjepietet till kosmopolitiskt medvetande 
Durkheim argumenterar för att den organiska solidaritetens kollektiva 
representationer om mångfald och solidaritet är förutsättningen för ett 
kosmopolitiskt tänkande med kapacitet att gradvist omsluta allt fler grup-
per och samhällen som tidigare varit åtskilda från varandra (Durkheim 
1893a/1984:222ff). I denna rörelse får begreppet nästa en ny betydelse; 
solidaritetsbegreppet kommer att omfatta fler än dem man är släkt med 
eller har historiska, etniska och/eller religiösa band till. Solidariteten om-
vandlas med andra ord från den mekaniska solidaritetens familjepietet - 
den moral som föreskriver att min nästa endast är min släkt, min klan, min 
etniska eller nationella grupp - till ferne nähe – den moral som förskriver 
en universell eller kosmopolitisk etik enligt vilken nästan är alla människor 
(Carleheden 1994:136).  

Först sedan de politiska och etniska gemenskaperna i hög grad blandats, och 
sedan gudarna lösgjorts från den politiska organisationen och blivit univer-
sella makter har en universell kärlek blivit möjlig […] (Carleheden 
1994:138f) 

Det organiska samhällets individ är förpliktad att vara i kontakt med sina 
innersta känslor och sitt förnuft och aktivt ta avstånd från det blodsbase-
rade kollektivets konforma medvetande. I samma takt som samhället rör 
sig mot den organiska solidaritetens idealtyp kommer det närmare det 
ögonblick när det enda bandet mellan individer är att alla är människor. 
Det kollektiva medvetandet transformeras gradvist till ett kosmopolitiskt 
och utsträckt kollektivt medvetande som i slutändan omfattar hela mänsk-
ligheten (Durkheim 1893a/1984:322ff; se även Mestrovic 1992:87).  
 
Normbrott och straff 
Durkheims definition av brott omfattar inte brott i sig, för vad som uppfat-
tas som brott varierar i tid och rum. Brott är därför brott enbart i kraft av 
att de kränker en transcendent auktoritet och därmed hotar samhällets 
omhuldade representationer (Durkheim 1893a/1984:43). Uppfattningen 
om vad som är brottsligt och hur brottet bör bestraffas varierar följaktligen 
mellan olika samhällen. Något som däremot inte varierar är att alla sam-
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hällen upprörs över vissa handlingar, och att dessa handlingar framkallar 
reaktionen straff: 

[...] what is immorality is precisely what we want to know – and particular-
ly that special form of immorality which society represses by an organised 
system of punishment, and which constitutes criminality. Clearly it can only 
derive from one or several characteristics common to all varieties of crime. 
Now, the only characteristic to satisfy that condition refers to the opposi-
tion that exists between crime of any kind and certain collective sentiments. 
It is thus this opposition which, far from deriving from the crime, consti-
tutes the crime. In other words, we should not say that an act offends the 
common consciousness because it is a crime, but it is a crime because we 
condemn it (Durkheim 1893a/1984:40). 

Moraliska regler har en kollektivt bindande makt som legitimerar någon 
typ av straff mot normbrytare när reglerna överträds. Inom Durkheims 
teoribildning används den inbördes relationen mellan olika typer av straff 
som mått på den sociala solidaritetsformens karaktär inom ett givet sam-
hälle. Durkheim betecknar dessa som repressiv respektive restitutiv rätt 
(Durkheim 1893a/1984:28, 31). Genom analys av vilken typ av straff som 
dominerar i ett givet samhälle framträder det studerade samhällets solidari-
tetsform.  

Normöverträdelser framkallar straff i varierande grad beroende på om 
normöverträdelsen kränker centrala värden eller om den är uttryck för att 
samhällets moraliska representationer rör sig i en riktning som samhället 
redan önskar (Durkheim 1893a/1984:54f). När en normöverträdelse ex-
empelvis är ett brott mot en norm som redan är på väg att förlora sin bety-
delse, utlöser brottet inte någon stark reaktion, utan normbrottet visar 
bara att samhället är på väg i en riktning som kollektivet önskar; det ute-
blivna kravet på straff, stärker samhällets normbildande process på det 
aktuella området. När människor däremot provocerar eller förkastar en 
representation som rymmer en trosföreställning som omhuldas med sär-
skild ömhet och respekt, väcks starka känslor och krav på sanktion: 

Yet when some cherished belief of ours is at stake we do not allow, and 
cannot allow, violence to be done to it with impunity. Any assault upon it 
provokes an emotional reaction of more or less violent nature, which is 
turned upon the assailant. We lose our temper, wax indignant upon it, in-
veigh against it, and the sentiments stirred up in this way cannot fail to be 
translated into action. We flee from it, keep it at a distance, and banish it 
from our society etc. (Durkheim 1893a/1984:54).  

Durkheim tillägger att ovanstående inte är en fullständigt oemotsäglig re-
gel, för historien visar oss att inte alla starka övertygelser är intoleranta. 
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Det kan finnas faktorer som mildrar en bristande överensstämmelse mellan 
två motsägelsefulla representationer och därmed överskuggar konflikten 
(ibid).  
 
Straffets utformning  
Att moraliska överträdelser utlöser sanktioner är universellt giltigt, det vill 
säga att straffet finns och har funnits i alla samhällen i alla tider, men vilka 
överträdelser som bestraffas, vilka straff som utmäts och hur de förmedlas 
i samhällens bärande institutioner skiljer sig åt (Durkheim 
1893a/1984:31ff). Straffets drivkrafter är huvudsakligen emotionella och 
dess kärna består av upprördhet över att samhällets centrala övertygelser 
har kränkts (ibid:47ff). 

Differentieringen av det kollektiva medvetandet skapar nya former av 
straff som utmärks av att större hänsyn tas till individen. Avvikelser tolere-
ras i högre grad, eftersom de är nödvändiga för samhällets utveckling i 
riktning mot individualisering (1893a/1984:68ff). Orsaken till den ökande 
toleransen är således inte en större godhet i människors hjärtan. Dess orsak 
står snarare att finna i den strukturomvandling som gör ett konformt regel-
system överflödigt. Ett konformt regelsystem är nämligen hämmande och 
skadligt för utvecklingen i ett samhälle vars sociala styrning är organisk till 
följd av arbetsdelning. Tyngdpunkten i lagen förskjuts gradvis från 
straffrätt till civilrätt, från yttre till inre kontroll. Förskjutningen från yttre 
till inre kontroll sammanhänger med att varje individ och organisatorisk 
enhet är beroende av varandra för att fungera och därför övervakar var-
andra och sig själva, vilket ger upphov till en ständigt rörlig normbildning. 
Övervakningen sker nu inte enbart uppifrån och ner, utan också tvärsige-
nom grupper i befolkningen (Durkheim 1893a/1984:123). Yttre respektive 
inre kontroll betecknas av begreppen repressiv respektive restitutiv lag 
(Durkheim 1893a/1984:28f). 

 
Repressiv och restitutiv lag 
Den repressiva lagen, eller straffrätten, kännetecknas av explicit religiosi-
tet, traditionalism och konformism och träder i kraft när normbrottet är av 
en sådan art att det mobiliserar samhällets odelade moraliska övertygelser 
som får alla gruppens medlemmar att enhälligt resa sig mot överträdaren 
och utkräva hämnd (Durkheim 1893a/1984:31ff, 94f; Giddens 1978:29f). 
Moralen förmedlas genom entydigt yttre tvång och kroppslig bestraffning i 
syfte att uppnå konformitet och underkastelse av normöverträdaren på ett 
sätt som är synligt för alla (Durkheim 1893a/1984:31ff, Österberg 
1995:149). 
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Ju mer enat och konstitutivt det kollektiva medvetandet är desto mer 
omfattande är straffrätten. Den kanske mest renodlade och välkända meta-
foren för en sådan strafform är Hammurabis lag: Öga för öga och tand för 
tand. Straffet är ett djupt emotionellt gensvar på normbrottet i form av en 
hård och omedelbar hämndaktion. Straffets hårdhet är ekvivalent med 
brottet. Enligt repressiv lag medför sanktionen något slag av lidande för 
brottslingen såsom förlust av frihet eller liv och straffets hårdhet står i pro-
portion till brottets tyngd (Durkheim ibid; Giddens 1978:29)12. Det är 
familjens/släktens plikt att reglera moraliska frågor i samspel med andra 
familjer/släkter, eftersom det är i interaktion mellan dessa som social status 
vinns och förloras (Ahmadi/Ahmadi 1995).  

Den restitutiva lagen, eller civilrätten, kännetecknas av sekularisering, 
individualisering och humanisering av rättsväsendet. Syftet är inte i första 
hand att straffa, utan att återställa den ordning som normöverträdelsen 
bröt (Durkheim 1893a/1984:68ff; Andersen 1996:210f). Påföljden präglas 
av försoning och förlikning genom skadestånd och upprättande av föröva-
rens förmåga till reflexivitet i form av personlig insikt om vad normöver-
trädelsen innebär (ibid; Habermas 1984b:211). Viljan att straffa förövaren 
mildras i kraft av att samma medkänsla som omfattar brottsoffrets 
okränkbarhet som individ uppväcker medkänsla för brottslingens okränk-
barhet (Andersen 1996:212f; Giddens 1978:29). Upplysning och kunskap 
bör förmedlas i syfte att ge den normöverträdande individen redskap att 
förhålla sig reflexivt till normbrottet. På så sätt förväntas moralen införli-
vas i individens eget tänkande, känsloliv och handlingsmönster och bli en 
impuls som enligt individens upplevelse kommer inifrån (Durkheim 
1893a/1984: 122).  

Ett givet samhälles rörelse mellan repression respektive restitution i 
rättstänkandet är representationer för samhällets grad av mekanisk respek-
tive organisk solidaritet och följaktligen omistliga för det empiriska studiet 
av ett samhälles demokratiska egenskaper. Ett samhälles demokratiska 
egenskaper bör därför mätas genom samhällets restitutiva, reflexiva och 
kommunikativa handlingsförmåga snarare än genom dess idéer om sig 
självt, dess självförståelse. 

Skillnaden mellan straffrätt och civilrätt är en kraftfull representation 
för de olika typer av kollektivt medvetande som kännetecknar mekanisk 
respektive organisk solidaritet (Durkheim 1893a/1984:122). Det är emel-
lertid uppenbart att straffen kan fortsätta ha sin tyngdpunkt i repressivitet i 

                                                      
12 Den franske sociologen och filosofen Michel Foucault har beskrivit detta på ett utmärkt 
sätt i boken Övervakning och straff (1975). 
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samhällen som har en hög grad av differentiering eller arbetsdelning och 
att den mekaniska solidaritetens komponenter i realiteten aldrig helt kan 
försvinna (ibid:174). En förklaring kan vara graden av politisk pluralism 
respektive envälde. Politiskt envälde hämmar demokratisk utveckling och 
individuell reflexivitet vilket påkallar att den yttre kontrollen vidmakthålls 
(Mestrovic 1992:125f)13.  

Den mekaniska respektive den organiska solidaritetens mest framträ-
dande representationer kan sammanfattas enligt följande: 
 
Mekanisk solidaritet      Organisk solidaritet 
Feodalism Demokrati 
Teocentrism Sekularism 
Likhet Olikhet/mångfald 
Hierarkiska sociala relationer Jämlika sociala relationer 
Underkastelse Självständighet 
Konformitet Reflexivitet 
Ett kollektivt själv Ett individuellt själv 
Släktbaserad kollektivism Statsbaserad kollektivism 
Solidaritetens gränser definieras av 
familjepietet och blodsband 

Solidaritetens gränser definieras av 
ett utvidgat nästabegrepp  

Yttre kontroll Inre kontroll 
Repressiv rätt Restitutiv rätt 
 
 
Anomi, ett konfliktbegrepp 
Arbetsdelningens strukturomvandling kan producera sammanhållning och 
framsteg i samhället, men medför samtidigt oundvikligen normativa kon-
vulsioner och konflikter (Durkheim 1893a/1984:291-322). Konflikter är 
således inbyggda i det differentierade samhällets funktionssätt. Det innebär 
bland annat att ett normalt fungerande, organiskt framväxande samhällsliv 
präglas av en viss brottslighet (Durkheim 1893a/1984:54, 1897/1970: 
362f). Brottsligheten är ett tecken på samhällets nödvändiga rörlighet. 
Därför kan en viss typ av brott betraktas som ett steg i riktning mot en 

                                                      
13 Det är för övrigt fallet att brottsligheten i samhällen som strävar mot organisk 
solidaritet tenderar att öka. Denna ökning förstås som en effekt av att individen 
och inte gruppen avspeglar det kollektivets okränkbara subjekt, vilket leder till att 
nya brott formuleras. Exempelvis får kränkning av individer större utrymme inom 
de rättsliga institutionerna på grund av att brottskatalogen avseende brott mot 
individer utökas (Durkheim 1893a/1984:108; Andersen 1996:213).  
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framväxande moral, som tecken på förändringar i samhällets moraliska 
representationer. I ljuset av detta förstås viss brottslighet, eller normavvi-
kelse, tecken på skevheter i samhällets sociala, rättsliga och politiska orga-
nisation (Durkheim 1893a/1984:59). 

Om konflikterna kvarstår över tid tyder de på att samhället befinner sig 
i ett patologiskt tillstånd av desintegration. Durkheim kallar detta tillstånd 
anomi. Ett anomitillstånd signalerar att samhällets kollektiva representa-
tioner är i obalans vilket kan drabba hela samhället eller delar av det. 
Anomier äger den paradoxala egenskapen att de är oumbärliga för sam-
hällsutvecklingen, eftersom de pekar på skevheter i samhällets integration 
(Durkheim 1893a/1984:329ff). Just därför lämpar sig anomi utmärkt för 
studium av integrationsprocesser och samhällsförändring.  

Anomi innebär att samhällets allmänna vilja är otydlig eller i förvand-
ling med följden att samhällsmedlemmarna blir oförmögna att integrera 
sina individuella handlingar med den. Anomi är naturligtvis outhärdlig för 
de individer som drabbas av dem, men också för samhället i sin helhet. 
Skevheterna kan och bör rättas till genom kommunikation om normeras 
innehåll (Durkheim 1893a/1984:48f; Stedman Jones 2001:105; Mestrovic 
1992:56). Brott mot den rådande moralen och/eller lagen kan därför avlä-
sas som ett tecken på att en förändrad samhällsmoral ställer krav på för-
ändring av samhällets organisation. En kraftig ökning eller minskning av 
normbrotten är tecken på att samhället hamnat i anomins statiska och 
patologiska tillstånd.  

Anomi är viktigt för förståelsen av integration. Det är ett begrepp som 
gör det möjligt att avläsa tecken på den bristande integration som uppstår, 
när kontakten mellan kollektivet och den enskilde eller mellan grupper i 
samhället är gles. När detta är fallet kan ”moraliska glapp” inte överbryg-
gas genom att gemensamma moraliska referenser framförhandlas (Durk-
heim 1893a/1984:291-328, 1897/ 1970:373ff). I kraft av detta visar ano-
mier vilka samhällsområden som inte nås av den demokratiska viljebild-
ning som kan bidra till transformation av politiken och lagarnas utform-
ning. När strukturerna ändras, förändras också moralen vilket med tiden 
sätter spår i politik och rätt i ett friskt demokratiskt samhälle (ibid). 
 

Handlingsutrymmets kulturella karaktär 
Den fråga jag har försökt förstå på teoretisk väg i detta kapitel, är hur 
människans handlingsutrymme utstakas. På varje plats och i varje tid ut-
stakas handlingsutrymmet av samhällets grundläggande struktur som pro-
ducerar dess föreställningar om det sociala livet i termer av kollektiva re-
presentationer, samt dess moraliska villkor i termer av sociala fakta.  
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I syfte att ge handlingsutrymmet och därmed interaktionen mellan väl-
färdsbyråkratier och enskilda ett moraliskt och kulturellt innehåll, har ett 
antal villkor som strukturerar samhällets moraliska etos och hur det, ut-
tryckt som kollektiva representationer och sociala fakta, i förlängningen 
kan tänkas villkora interaktionen mellan klienter och socialarbetare inom 
socialtjänsten, när en mångfald av världsbilder gestaltas i samma hand-
lingssituation. Sådant ställer stora krav på enskilda människors förmåga 
att avgöra vad som är rätt och fel, gott och ont. Människors livsvärldar 
inom det differentierade samhället är potentiellt divergerande. Denna 
spänning mellan olika nät av representationer, eller meningsvävar, antas ha 
betydelse för analysen av villkoren för socialarbetares handlingsutrymme 
inom socialtjänsten. 
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4 Samhällets transformation och integration genom  
kommunikation 
 
Arbetsdelningens integrerande funktion 
Den fråga som nu behandlas är olika gruppers och individers roll i samhäl-
lets moraliska integration. Den moraliska integrationen sker enligt Durk-
heim genom en kommunikativ process i vilken professionsgrupper spelar 
en central roll (Durkheim 1893a/1984:xxxvi, 243ff; Giddens 1978:65ff; 
Andersen 1996). Durkheim föreslår att ”the professional divisions of the 
modern occupational system should form the point of departure for 
universalistically justified normative regulations” (Habermas 1984b:117). 
Professionsgrupperna sammanför och förmedlar de moraliska koder som 
deras medlemmar behöver när de interagerar med varandra och sina klien-
ter (jämför Giddens 1978:68). 

Betraktade på detta sätt är professionerna omistliga för den sociala 
sammanhållningen. De spelar en dubbel roll eftersom de förväntas tillhan-
dahålla en buffert mellan stat och individ samtidigt som de förbinder dem. 
De är till för att skydda individen från statens eventuella excesser och stäv-
ja risken för statens regression in i praktiker som präglas av den mekaniska 
solidaritetens ojämlika privilegier, där kvalitativt olika krav ställs på med-
borgarna och de styrande eliterna. Sådan regression kan sammanfattas som 
maktfullkomlighet, konformism, konservatism och traditionalism (Giddens 
1978:66). Professionerna kan på så vis bidra till upprätthållandet av en 
nödvändig distans mellan det civila samhället och staten för att säkra att 
den organiska solidaritetens sociala ordning ständigt upprättas och för-
handlas genom kommunikation.  

Med en tillbakablick på Lipsky (1980) och den forskning som tidigare 
presenterats framkommer socialarbetarnas roll i den demokratiska proces-
sens procedurala led. Socialarbetaren håller en nyckel till ett slag av med-
borgarskap, men mot bakgrund av Durkheims teoribildning kan ett sådant 
medborgarskap inte upprättas utan kommunikation och deliberation i 
vilka såväl individer som grupper deltar. I ljuset av detta är det rimligt att 
tänka sig socialarbetarprofessionen som en av de sammanslutningar som är 
centrala för samhällets utveckling i riktning mot demokrati.  

Durkheims teori om arbetsdelningens betydelse och professionernas roll 
i det differentierade och demokratiska samhällets normutveckling 
understöds av Habermas, som i likhet med Durkheim anser att de integre-
rande processerna är kommunikativa och deliberativa. Kommunikation 
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och deliberation är således det demokratiska samhällets grundval (Haber-
mas 1984b). Habermas påpekar emellertid att vår tids samhällsintegration 
inte sker genom professioner allena, utan genom kommunikation mellan en 
mångfald av intressegrupper och sociala rörelser i samhället (Habermas 
1995:30). 

Idag debatteras och utmanas europeiska staters anspråk på modernitet 
och demokrati (Taylor 1994, 2007; Habermas 1994, 2008; Ignatieff 1999, 
2004; Benhabib 2004) vilket aktualiserar demokratins konstitutionella 
paradox. Religiösa och traditionalistiska världsbilder, som under en längre 
tid förståtts som arkaiska inom samhällsvetenskapen och politiken, kräver 
rättigheter enligt de konfliktlinjer som inledningsvis skisserats i denna stu-
die. Samhällets normreglerande deliberation sker därför (potentiellt) inte 
enbart genom arbetsdelning i samhällen vars moraliska representationer 
genererats av denna. Även etniska minoritetsgrupper och religiösa grupper 
visar sig, i varierande grad i olika samhällskontexter, åtminstone vilja spela 
roll för dessa samhällens förändring och utformning (jämför Habermas 
1995, 2008; Benhabib 2004; Jonsson 2009). Ytterligare exempel på grup-
per som deltar i deliberationen är kvinnorättsgrupper och övernationella 
organ såsom FN. Alla dessa är potentiella aktörer i deliberationen om det 
utvidgade samhällets fortsatta normbildning.  

På trots av en grundläggande enighet om den deliberativa grunden för 
det differentierade samhällets normbildande processer, påtalar Habermas 
att Durkheim inte har begreppsliggjort den medierande och 
kommunikativa process, genom vilken det kollektiva och det individuella 
samordnas, på ett systematiskt tillfredsställande sätt (Habermas 
1984b:57ff). Mot bakgrund av detta har Habermas presenterat en teori om 
kommunikativt handlande som handlar om att ”klarlägga en kollektiv 
identitet som måste ge utrymme åt mångfalden av individuella livsprojekt” 
(Habermas 1996b:31). När den organiska solidaritetens kollektiva repre-
sentationer, som har språklig karaktär, sätter in och lämnar individen åt 
sin egen reflexivitet, uppstår ett behov av en teori om kommunikativt 
handlande.  
 
En teori om kommunikativt handlande 
Genom teorin om kommunikativt handlande, även kallad en diskursteori 
om moral eller diskursetik, utforskar Habermas förutsättningarna för 
integration i differentierade, demokratiska samhällen. En teori om kom-
munikativt handlande är en kritisk teori om modernitet och ett led i ett 
projekt som syftar till att föreslå ”a redirection rather than an abandon-
ment of the project of enlightenment” (Habermas 1984:viii). Med denna 
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teori som analytiskt redskap kan det moderna samhällets styrkor och ano-
mier analyseras14.  

Habermas utgår från Durkheims grundtes om samhällets solidaritets-
former, dess representationer och moraliska fundament, men anser att 
Durkheim inte på ett systematiskt sätt analyserat hur överföringen av re-
presentationerna går till (Habermas 1984b:46f, 117). I sin ansats att fylla 
denna lucka har han genom att kombinera flera olika teorier skapat kom-
munikationsteorin. Denna teori är sammansatt av Durkheims samhällsteo-
ri, den amerikanske socialpsykologen John Herbert Meads symboliska 
interaktionism samt fenomenologen Alfred Schütz livsvärldsbegrepp, med 
flera (Habermas 1984b:5-47). 

Filosofiskt står Habermas i en klassisk tradition som förutsätter att föl-
jande moraliska princip måste vara uppfylld för att en norm skall äga gil-
tighet: ”Allt ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för 
dem”15 (Habermas 1983:103 i Carleheden 1996:192). Denna moraliska 
princip förutsätter en symmetrisk (herraväldesfri) relation mellan aktörer 
för att en given norm skall vara giltig. Habermas version av denna mora-
liska grundprincip är att en omstridd norm enbart kan vara giltig när 
”följderna och biverkningarna” av den ”kan accepteras utan tvång av alla” 
(Habermas 1983:103 i Carleheden 1996:193).  

Denna moraliska princip förutsätter intersubjektiva relationer mellan 
människor i betydelsen att ”två olika subjekt kan mötas utan att förlora 
sin olikhet” (ibid:197) därför att ”verklig närhet mellan två subjekt förut-
sätter att de förblir olika i sin gemenskap […] Om olikheten skulle gå för-
lorad, möter jaget inte den andre utan bara sig själv eller möjligtvis de två 
subjektens kollektiva vi” (Habermas 1983 enligt Carleheden 1996:198). 
Intersubjektiva relationer mellan samhällsmedlemmar i differentierade 
samhällen förutsätter därför ”ferne Nähe”, det vill säga den organiska 
solidaritetens utökade nästabegrepp. Den moraliska principens grundlinje 
är allas rätt att förbli främlingar inför varandra inom gemenskapen. Jag 
förstår denna rätt som relativ i jämförelse med den mekaniska solidarite-
tens obönhörliga krav på likhet och konformitet. 

Denna moraliska princip sorterar under den organiska solidaritetens 
idealtyp och markerar ett avstånd gentemot den mekaniska solidaritetens 

                                                      
14 En teori om kommunikativt handlande utgår ifrån att makt är allestädes närva-
rande i mänskliga relationer på alla nivåer, men på olika sätt. Teorin syftar därför 
inte till att analysera makt i sig utan går snarare ett steg längre genom att fokusera 
på hur makt potentiellt kan utjämnas (jämför Habermas 1984a; 1995; 2008).   
15 Konfucius, Aristoteles med flera har utvecklat liknande symmetriska moralregler 
(Carleheden 1996:192f). 
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nästabegrepp där nästan endast är blodsfränderna eller den etniska, religiö-
sa eller nationella gruppen. Blodsbaserade solidaritetsgränser har, vilket jag 
nämnt ovan, övergivits till förmån för en kosmopolitisk eller universalistisk 
etik enligt vilken nästan är alla människor (Carleheden 1994:136). Haber-
mas strävan är att  

finna samlevnadsformer i vilka autonomi och oavhängighet verkligen träder 
in i ett tillfredsställande förhållande; att man kan gå upprätt i en gemenskap 
som inte för med sig det tvivelaktiga hos tillbakablickande substantiella ge-
menskaper (Habermas 1985a:202 i Carleheden 1996:197).  

Nedan presenteras några av Habermas grundläggande begrepp som har 
relevans för denna studies syfte och frågeställningar. Dessa begrepp är 
livsvärld och system samt de handlingsstrategier som är knutna till dem 
med fokus på livsvärldens handlingsstrategier. Habermas reviderar, utveck-
lar och förklarar ständigt sina tankar i kommunikation med andra tänkare. 
Det bör därför understrykas att jag har förenklat begreppen i syfte att an-
passa dem till den empiriska kontext jag studerar, varvid de berövas åtskil-
liga av sina filosofiska nyanser. 
 
Livsvärld och system som handlingsorienterande strategier 
Jag har tidigare berört att Durkheim enbart fokuserar på moral som möjlig 
handlingsorientering i samhällets integrationsprocesser och åsidosätter 
utilitarismens eller systemmekanismernas handlingsorienterande kraft. 
Habermas påpekar att det grundläggande problemet med den sociala teo-
rin i Durkheims efterföljd, är att den saknar begrepp som gör det möjligt 
att förstå båda dessa handlingsstrategier som handlingsorienterande krafter 
i samhället. I syfte att övervinna detta problem föreslår han att samhället 
förstås och analyseras dynamiskt med hjälp av begreppen livsvärld och 
system. Livsvärld och system är begrepp som fångar såväl moral som utili-
tarism som möjliga handlingsstrategier och betraktas därför som aspekter 
av mänsklig interaktion inom denna teoribildning. Livsvärld betecknar 
samhällets sociala integration som är underlagd det moraliska och 
normproducerande sociala livet, medan system betecknar de monetära och 
administrativa systemen samt de delar av rättsväsendet som befinner sig 
utom räckhåll för moraliska handlingsregler (Habermas 1984b:153f, 
202ff). De två handlingsstrategierna är inte renodlade i det levande livets 
handlingssituationer, utan Habermas betraktar dem som idealtyper 
(Carleheden 1996:57).  

Livsvärlden är det kulturellt organiserade och språkligt överförda förråd 
av tolkningsmönster där mening, identitet och gemenskap framträder. Vi 
minns att språket sammanbinder individer med varandra eftersom begrepp 
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möjliggör intersubjektivitet och enhet genom de gemensamma känslor som 
kollektiva representationer kan förmedla. Livsvärldskunskap kanaliserar 
känslan av absolut säkerhet bara därför att vi inte är medvetna om den. De 
processer som bidrar till upprätthållande och transformation av livsvärlden 
påverkar individens personliga livsvärldstillhörighet samtidigt som de leder 
till upprätthållande och förändring av själva samhället. Livsvärlden är 
därför vad vi förstår som samhället i dess mest grundläggande betydelse 
(Habermas 1984b:148f).  

Livsvärldsbegreppet är sammansatt av tre samverkande begrepp som är 
mer eller mindre sammanbundna med varandra i olika samhällen beroende 
på samhällets grad av mekanisk eller organisk solidaritet: kulturen, sam-
hället och personligheten. I detta perspektiv är kulturen det gemensamma 
tolkningsförråd som vi genom kommunikativt handlande kan förmedla 
och förnya. Samhället koordinerar handlandet och kan genom kommuni-
kativt handlande etablera solidaritet och skapa social integration. Person-
ligheten är uttrycket för den enskildes personliga identitet till följd av so-
cialisering. Genom kommunikativt handlande har individen potentialen att 
ständigt socialiseras på nytt (Habermas 1984b:137; se även Lundin 
2004:68ff). 

Livsvärldens tyngdpunkt är det moraliska handlandet, medan systemets 
tyngdpunkt är utilitaristiskt handlande. Det moraliska handlandet definie-
ras av den enskilda viljans disciplinering under kollektivets representatio-
ner och är värderationellt orienterat, medan det utilitaristiska handlandet 
är systemdrivet, målrationellt och sammantvinnat med egocentrisk beräk-
ning (Habermas 1984b:10; se även Durkheim 1893a/1984:xxxiv, 3ff;). 
Systemet betecknar framförallt de ekonomiska och administrativa system 
som orienterar sig enligt ett målrationellt handlingsideal och som, liksom 
Weber förutsåg, har frikopplats från sina moraliskt/politiska fundament. 

Den ökande frikopplingen mellan livsvärld och system innebär att den 
förras komplexitet och den andras rationalitet ständigt växer, med följden 
att samhällets sociala eller moraliska sidor i ökande grad underordnas 
systemets logik. Under denna process skiljs systemmekanismer mer och 
mer från de sociala strukturer som kulturen springer ur och som visar rikt-
ningen för social integration (Habermas 1984b:153ff). Ur integrationssyn-
punkt är problemet att systemen fungerar mer eller mindre autonomt och 
inte är tillgängliga för livsvärldens sociala och moraliskt drivna integration. 
Inom systemets sfärer regleras sociala relationer, tillspetsat uttryckt, endast 
via pengar och makt. Samtidigt som denna tillspetsning av det målrationel-
la handlandet sker inom systemet förblir livsvärlden det fält där det sociala 
livets mönster definieras (ibid) 
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Samtidigt med att livsvärlden och systemet i ökande grad frikopplas från 
varandra, förändras livsvärld och system även var för sig. Livsvärlden ge-
nomgår en differentieringsprocess med ökande separation mellan kultur, 
samhälle och personlighet - en uppdelning Habermas (1984b:134) övertar 
från Durkheim - medan systemets förändring exempelvis kan iakttas i 
samhällets ökande styrningskapacitet (ibid:153ff).  

Det bör understrykas att en diskursteori om moral bygger på en 
moraliskt driven kritik av systemlogiken. Kritiken handlar i korthet om att 
den ökande frikopplingen mellan livsvärld och system leder till att 
systemets inflytande i allt högre grad sätter livsvärldens moraliska 
auktoritet ur spel och koloniserar livsvärlden genom att göra den 
instrumentalistisk (Habermas 1984b:155ff):  

When stripped of their ideological veils, the imperative of autonomous 
subsystems make their way into the lifeworld from the outside – like 
colonial masters coming onto a tribal society – and force a process of 
assimilation upon it (Habermas 1984b:355. 

Habermas analys av den ökande frikopplingen mellan livsvärldens och 
systemets handlingslogiker är analog med Webers tvådelade 
rationalitetsbegrepp (värde- och målrationalism) och kritiken av systemets 
koloniserande effekt på livsvärlden är - enligt min förståelse av dessas 
interna och relationella logik - analog med Weberas dystopi om järnburen 
(Weber 1934/1993:86). I en praktisk kontext innebär detta att samhällets 
möjliga integration genom reflexiv, moralisk handling hindras och i värsta 
fall avstannar på grund av systemlogikens dominerande intrång i samhälls-
livet (Habermas 1984b:355f).  
 
Kommunikativt respektive teleologiskt handlande 
Människan har kapacitet att handla moraliskt och förståelseorienterat 
inom livsvärlden och utilitaristiskt inom systemets logik, men vilken hand-
lingsstrategi som får orienterande kraft i en konkret situation beror på 
kontexten (Habermas 1988:199f; Carleheden 1996: 65f; jämför även Lun-
din 2004:68ff).  

Livsvärlden bärs av språket och är således kommunikativ, men även sy-
stemet har sin egenartade kommunikationsform. Därför är det rimligt att 
skilja mellan två aspekter av kommunikation: i) Förståelseorienterad 
kommunikation inom livsvärlden som bidrar till socialisering av uppväx-
ande generationer och till samförstånd mellan aktörer genom samfälld 
tolkning av situationer, och ii) teleologisk kommunikation inom systemet 
som syftar till att genomföra en handlingsplan enligt en utilitaristisk och 
systemstyrd kommunikationsform (Habermas 1984b:115f).  
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Livsvärldens kommunikation sker således ur aktörernas inifrånperspek-
tiv, den är intersubjektiv och gör ömsesidig förståelse och samhällsintegra-
tion möjlig. Systemorienterat handlande kännetecknas av att det är fri-
kopplat från sin moraliska bas och är som en logisk följd av detta tömt för 
kulturellt innehåll. Det kan vare sig bidra till integration mellan sociala 
grupper eller till moralisk och kulturell socialisering av uppväxande gene-
rationer (Habermas 1984b:199f). Begreppet kommunikativt handlande 
syftar således enbart på den form för kommunikation som sker inom livs-
världen (ibid). 

Det kan synas egendomligt att dela upp de två kommunikationsformer-
na i teleologiskt respektive kommunikativt handlande, eftersom båda har 
ett bestämt syfte och därför rimligtvis också ett telos. Åtskillnaden motive-
ras av att livsvärldens kommunikation sker i ett intersubjektivt samspel 
mellan olika subjekt i erkännande av alla de berördas livsvärldsperspektiv, 
medan systemets kommunikation följer en annan princip där adressaterna 
betraktas som medel för systemets mål. Som objekt. I en sådan interaktion 
existerar ingen intersubjektivitet.  
 
Det kommunikativa handlandets funktion 
Kommunikativt handlande är förutsättningen för social integration och 
skapande av solidaritet mellan samhällsmedborgarna. Genom det kan 
samhällsmedlemmarnas sociala handlande samordnas. Ur en socialise-
ringsaspekt är kommunikativt handlande centralt för individens personliga 
identitetsformation, eftersom livsvärlden förmedlas till nya samhällsmed-
lemmar genom socialisationsprocesser, samtidigt som den skapar kontinui-
tet mellan olika individers medvetanden (Habermas 1984b:193). I kraft av 
socialisationsprocesserna får nya generationer de handlingskompetenser 
som tidigare generationer har haft, samtidigt som den enskilde individens 
livsform harmoniseras med kollektiva livsformer. Kommunikativt hand-
lande bidrar således till att föra det kulturella kunskapsförrådet vidare, 
samtidigt som det bidrar till att förnya det (Habermas 1984b:122ff). 

Kommunikativt handlande är eo ipso ett försök att med språkets hjälp 
uppnå gemensam förståelse genom en samfälld tolkningsprocess. Det har 
potentialen att fungera socialt integrerande så att konsensus om normer 
och värden kan uppnås (Habermas 1984b:101) med respekt för mångfald 
och individuella livsprojekt. I kraft av detta kan situationsdefinitioner som 
inledningsvis ter sig högst olika kan överlappas på ett tillfredsställande sätt 
för samtliga deltagare i interaktionen (Habermas 1995:31). Det är därför 
också genom kommunikativt handlande (i livsvärlden) som de moraliska 
glappen i den differentierade staten kan överlappas och moralens eller 
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normernas giltighet säkras (Habermas 1984b:118). Förutsättningen för och 
målet med kommunikationen är att samordna viljebildningen genom att 
ömsesidiga definitioner och förståelser av konkreta situationer kommuni-
ceras fram.  

När kommunikativt handlande används i demokratisk praxis, finns en 
risk att komplexiteten och mångfalden i vad som blir själva utfallet, det vill 
säga vilka situationsdefinitioner som blir resultatet i konkreta förhandling-
ar, inte får tillräcklig uppmärksamhet (Habermas 1995:160ff). Med kom-
munikativt handlande som grund för samhällets integrationsprocesser er-
bjuds alla medborgare en möjlighet att ständigt pröva allt genom möjlighe-
ten att utsätta alla handlingsalternativ för transparens och kritisk reflek-
tion. Habermas understryker att den mångfald av sociala kontexter som 
aktörerna representerar, säkrar att resultaten av kommunikationen åtmin-
stone har potentialen att bli mångfaldiga. 

 
Det kommunikativa handlandet som diskursetik 
I den inledande presentationen av Habermas skrev jag att han står i en 
klassisk tradition vars moraliska grundlinje är allas rätt att förbli främling-
ar inför varandra inom gemenskapen. Detta är den deliberativa demokra-
tins grund och den punkt som skall ge styrsel åt allt handlande. Jag vill 
understryka att detta är ett ideal, det är utopiskt till sin karaktär, men inte 
desto mindre väl värt att sträva efter och undersöka empiriskt.  

För att komma i beröring med den andres egen uppfattning om sig själv, 
hans eller hennes subjektivitet, måste jag uppöva min förmåga att höra och 
förstå de berättelser genom vilka den enskilde identifierar sig (Habermas 
1984b, 1995, 2008:85ff; Benhabib 2004). Det diskursetiska samtalets för-
verkligande kräver dock ett grundläggande mått av rättvisa och jämlikhet i 
samhället (Benhabib 2004:37f).  

Den deliberativa demokratins grundprinciper kan förverkligas ”såväl 
genom ett brett spektrum av rättsliga och politiska arrangemang som ge-
nom icke-institutionaliserade praktiker och sammanslutningar i det civila 
samhället” (Benhabib 2004:144). Den interaktiva och kommunikativa 
praktiken inte bara tillåter utan den kräver att ”alla moraliska varelser 
med förmåga att känna, tala och handla är potentiella moraliska samtals-
partner” (Benhabib 2004:35). Det diskursetiska samtalet kräver därför 
också en intersubjektiv relation, där alla aktörer erkänner sig själva och 
andra som likvärdiga subjekt (Habermas 1984b:72f). 
 
Yttrande 
Förutsättningen för att kommunikativt handlande skall kunna äga rum är 
att alla deltagare betraktar alla andra deltagare i den kommunikativa pro-
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cessen som både talare och lyssnare som gör sig förstådda genom att tyd-
ligt referera till den objektiva, den sociala och den subjektiva världen (Ha-
bermas 1984b:145):  

När vi relaterar till en objektiv värld gör vi anspråk på sanning, när vi rela-
terar oss till en social värld gör vi anspråk på normativ riktighet, och när vi 
relaterar oss till subjektiv värld gör vi anspråk på uppriktighet (Carleheden 
1996:32). 

När dessa kriterier uppfylls kan alla deltagare resa anspråk på att deras 
yttranden äger moralisk eller normativ giltighet. Giltighetsanspråken kan 
antingen accepteras eller bestridas av de andra aktörerna, men förutsätt-
ningen för att aktörerna skall kunna förhålla sig till ett yttrande är att tala-
rens anspråk är principiellt tillgängligt för en objektiv bedömning och kan 
kritiseras. Det vill säga att talaren med sitt yttrande blottlägger en referens 
som är möjlig för andra aktörer att uppfatta; den måste vara transparent. 
Genom detta utmanas medaktörerna till ett rationellt motiverat ställnings-
tagande som i slutändan vilar på det bättre argumentets auktoritet (Ha-
bermas 1984b:145). 

 
Förståelsekriterier 
För att ett yttrande skall fungera som led i processen mot gemensam för-
ståelse, måste det implicit uppfylla tre kriterier:  

• Sanningsanspråk: det skall vara sant på så vis att det som yttrandet 
hänvisar till faktiskt existerar och kan iakttas ur alla de involvera-
des livsvärldsperspektiv; 

• Giltighetsanspråk: det skall vara riktigt med hänsyn till den legiti-
ma normativa kontext som det skall leva upp till;  

• Ärlighetsanspråk: den intention som talaren manifesterar skall 
vara menad så som den yttras och ha ett mått av ärlighet (Haber-
mas 1984b:188f).  

 
Konsensus i den kommunikativa situationen uppstår följaktligen inte ge-
nom en enkel process, utan den enskilde talarens förslag kan såväl bekräf-
tas som modifieras, delvis avfärdas eller ifrågasättas av de andra deltagarna 
i kommunikationssituationen (ibid:121f). Ett diskursivt samförstånd vilar 
med andra ord på  

varje deltagande individs frihet att kunna problematisera och på goda grun-
der säga nej till de anspråk på sanning, normativ riktighet, autenticitet eller 
sanningsenlighet som utgör diskursens innehåll. Bara om denna möjlighet 
att säga nej har funnits, kan vi påstå att ett uppnått samförstånd verkligen 
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är ett uttryck för konsensus; bara då kan sägas att varje individ deltar i det 
gemensamma livets utveckling (Carleheden 1996:131).  

 
Intersubjektivt erkännande 
När interaktionsdeltagarna samordnar sina handlingar via ett intersubjek-
tivt erkännande av alla de involverades giltighetsanspråk som kan mötas, 
granskas och kritiseras, stödjer de sig på att de själva tillhör sociala grup-
per samtidigt som de bekräftar integrationen mellan de olika sociala grup-
per som är involverade i interaktionen. Genom att på detta sätt interagera 
med kompetent handlande referenspersoner från andra grupper, internali-
serar deltagarna de värdeorienteringar som växer fram i den sociala grup-
pen och förvärvar generaliserade handlingskompetenser som de sätter i 
rörelse genom social handling (Habermas 1984b:193). Ju mer differentie-
rade livsvärldens strukturella komponenter och de processer som bidrar till 
att upprätthålla dem är, i desto högre grad kommer interaktionen att styras 
av rationellt (reflexivt) motiverad gemensam förståelse, och en samför-
ståndssträvan som i slutändan vilar på det bättre argumentets auktoritet 
(ibid:145). 
 
Den kommunikativa situationens komplexitet 
Det bör understrykas att kommunikativa situationer är komplexa och där-
för inte alltid desamma för alla inblandade. Det beror på vad ämnet är och 
vad som står på spel (Habermas 1984b:122f). Eftersom språk och kultur är 
konstituerande för livsvärlden rör sig aktörer alltid inom sin livsvärlds 
horisont när de handlar kommunikativt. Detta innebär samtidigt att livs-
världens moral omöjligen kan lämnas åt sidan när förståelse söks 
(ibid:124ff). Om människor försöker kommunicera utan att uppriktigt 
involvera sin livsvärld, utan kommunicerar utanför den, äger någon kom-
munikation i diskursetisk mening inte rum, eftersom det samförstånd som 
uppnåtts endast är skenbart och vilar på en förvanskad grund. I sådana fall 
måste samförståendet ogiltigförklaras (Habermas 2008:237ff). Jag kommer 
att använda begreppet skenbar diskursetik för att beteckna sådana situa-
tioner i det empiriska materialet. Men när interaktionsdeltagarna kommu-
nicerar om sin situation förändras livsvärlden per definition därför att del-
tagarna befinner sig i en kulturell situation som de refererar till samtidigt 
som diskursetiken kräver att den förnyas.  

I kraft av de kollektiva representationerna är livsvärlden full av själv-
klarheter med vilka de kommunikativt handlande är så intuitivt förtrogna 
att de inte ens räknar med att dessa självklarheter kan komma att proble-
matiseras i vardagens rutiniserade interaktioner. Representationerna pro-
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blematiseras ändå oundvikligen när kommunikatörerna möter människor 
med en annan livsvärld som är lika full av självklarheter (Habermas 
1984b:25, 134ff). I sådana fall präglas situationen av att den inbördes 
förståelsen störs eller rent av uteblir, beroende på att deltagarnas kultur 
och språk inte fungerar som resurser, utan istället blir ett hinder i kommu-
nikation. Detta kan vara fallet även när diskursetikens första (objektiva) 
kriterium är uppnått och aktörernas definition av situationen är gemensam 
(Habermas 1984b:130ff). När deltagarnas livsvärldsperspektiv skiljer sig 
åt, är aktörernas kommunikativa kompetens otillräcklig och det blir omöj-
ligt att upprätthålla intersubjektiva, gemensamt definierade handlingssitua-
tioner. Obegripliga yttranden, diffusa traditioner och i gränsfall ett ode-
chiffrerat språk kan vara hinder för kommunikation. Om dessa inte kan 
förändras genom ”reparationsarbete” kan de resultera i anomi (Habermas 
1984b:141). 

 
En mångfald av livsvärldar inom staten  
Habermas poängterar att diskursetiken inte kan appliceras på alla samhäl-
len hur som helst eftersom  

the measurements within each of these dimensions vary according to the de-
gree of structure differentiation of the lifeworld. The degree of differentia-
tion also determines how great the need for consensual knowledge, legiti-
mate orders, and personal autonomy is at any given time (Habermas 
1984b:142).  

Ju mer differentierade livsvärldens strukturella komponenter (personlighet, 
kultur, samhälle) är, i desto högre grad kommer interaktionen att styras av 
rationellt motiverad gemensam förståelse och en samförståndssträvan vars 
resultat vilar på det bättre argumentets auktoritet (Habermas 1984b:145).  

Diskursteorin om moral anses ha sina uppenbara begränsningar (Flyvb-
jerg 2001; Benhabib 2004). Hur skall exempelvis aktörer med olika livs-
världar veta när ett yttrande är ärligt menat och lita på att den som fäller 
yttrandet uppriktigt anser att så är fallet? Hur ställa krav på aktörer som 
inte delar varandras livsvärld att de överhuvudtaget skall kunna uppfatta 
när andras yttranden är ärligt menade? Kan man ens vara säker på att den 
som fäller ett yttrande själv har insikt i yttrandets fulla mått av ärlighet? 
Den danske statsvetaren Bent Flyvbjerg uttrycker det så här:  

[I]t is a big problem in a democratic society where people are supposed to 
justify what their intuitions are. In fact, nobody really can justify what their 
intuition is. So you have to make up reasons, but it won’t be the real reasons 
(Flyvbjerg 2001:80).  
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Flyvbjerg sätter här fingret på diskursetikens sanningsanspråks svårfångade 
karaktär.  

Med utgångspunkt i Habermas teoribildning har jag identifierat två hin-
der för diskursetikens förverkligande: i) Individer som inte bestämt sig för 
ett autentiskt liv och därför inte är rationella (eller reflexiva); ii) Det sam-
hälle eller den organisation som under universalismens täckmantel döljer 
sig och förskansar sig bakom ”den kategoriska giltighetens fasad” för att 
undgå avvikande samhällsgruppers eller minoritetsgruppers krav på erkän-
nande (Habermas 1995:29ff). Jag kommer i fortsättningen att beteckna 
dessa som diskursetikens första och andra hinder.  

Den strukturella differentieringen av livsvärlden är beroende av en ut-
vecklad rationell (eller reflexiv) kapacitet, därför att all kommunikativ 
interaktion siktar på att förnya kulturen genom den tolkningsprocess som 
deltagarna skapar gemensamt (Habermas 1984b:146). För att det skall 
vara möjligt måste individerna dels vara beredda att kritisera de gamla 
traditionernas handlingsorientering i världen, dels måste de ha möjlighet 
att faktiskt förnya traditionerna. Med andra ord kan kulturen endast för-
nyas när traditionerna har underkastats reflexivitet och kan utsättas för 
fortlöpande revision; samhället kan endast förnyas när legitima ordningar 
underkastas formella procedurer som kan legitimera normer; personlighe-
ten kan endast utvecklas och förnyas i samhällen som möjliggör att en 
abstrakt jagidentitet kontinuerligt skapas och upprätthålls i en socialisa-
tionsprocess som syftar till att skapa självstyrande individer. En fungerande 
diskursetik kräver kort och gott organisk solidaritet och utvecklad reflexi-
vitet uttryckt som rationellt kommunikativt handlande. 

 
Diskursetikens första hinder 
Det finns en motsägelsefullhet i Habermas texter avseende det första hind-
ret som betecknar den interaktionssituation som kan uppstå när individer 
som inte bestämt sig för ett autentiskt liv och därför inte är rationella (eller 
reflexiva) ingår i en kommunikationssituation som förutsätter diskursetiska 
principer. Habermas har själv diskuterat denna fråga med andra filosofer 
och samhällsvetare sedan teorin om kommunikativt handlande presentera-
des i början av 1980-talet. I en artikel från slutet av 1980-talet är han 
emellertid explicit med att diskursteorin om moral handlar om att ”klar-
lägga en kollektiv identitet som måste ge utrymme åt mångfalden av indi-
viduella livsprojekt” (Habermas 1995:31). Samtidigt påpekar han att 
diskursetikens förutsättning är individualisering och autenticitet. Han tar 
också explicit avstånd från ”tillbakablickande substantiella gemenskaper” 
(Habermas 1985a:202 i Carleheden 1996:197; 1995:29ff), det vill säga 
gemenskaper som grundas på den mekaniska solidaritetens moralbegrepp. 
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Enligt Habermas förutsätter diskursetiken kort och gott att alla interak-
tionsdeltagare är beredda att ifrågasätta konformitetskrav och traditioner 
och betraktar sig som reflexiva (rationella) individer som (redan) är fri-
kopplade från sina konventionella band.  

Den kritiska frågan är därför om en ideal kommunikationssituation kan 
uppstå när interaktionsdeltagarnas livsvärld har sin tyngdpunkt i den me-
kaniska solidaritetens idealtyp. Diskursteorin om moral bygger på ett ab-
strakt individbegrepp och riskerar att bryta samman när människor av kött 
och blod kommunicerar med utgångspunkt i livsvärldsbegrepp som inte 
omfattar diskursetikens begrepp om den ideala kommunikationen. Livs-
världens differentiering mellan personlighet, kultur och samhälle är grund-
läggande för våra individuella och kollektiva identiteter. Och den ideala 
relationen mellan dem skiljer sig åt från samhälle till samhälle. 

Den ideala kommunikationssituationen kräver sammanfattningsvis att 
alla deltagare i kommunikationen vill uppnå konsensus genom att ifråga-
sätta traditioner och också kan uppnå en gemensam förståelse om ett ytt-
randes objektiva, normativa och subjektiva innehåll. När gemensam hand-
ling inte är möjlig att uppnå genom kommunikativt handlande, hänvisar 
Habermas till terapeutiska insatser som syftar till att väcka individens för-
måga att kommunicera med sig själv med målet att uppnå eller bevara 
självaktning eller autenticitet inför sig själv (Habermas 1995:24ff). Genom 
terapeutiska insatser appellerar samhället till beslutsamheten hos en individ 
som bestämt sig för ett autentiskt liv och till individens egen strävan efter 
självförverkligande, som omfattar individens förmåga till att fatta existen-
tiella val, eller radikala självval, med utgångspunkt i att individen mot 
bakgrund av sin livshistoria kan lära vem hon är och vem hon skulle vilja 
vara (Habermas 1995:24).  

Samman med denna personliga och individuella dimension hör en mora-
lisk dimension som handlar om att individen appellerar till den fria viljan 
hos sig själv som en person som handlar utifrån självpålagda lagar. Det vill 
säga en människa vars personlighet tillfullo är socialiserad i det individuali-
serade samhällets individbegrepp. Förutsättningen för den autonoma viljan 
är att den fullständigt drivs av moralisk insikt. Den autonoma vilja som är 
styrd av moralisk insikt är fullständigt rationell (i betydelsen reflexiv) 
(1995:24). Såtillvida uttrycker diskursivt berättigade normer två saker: 
insikten om vad som i det aktuella fallet ligger i alla berördas lika intresse, 
liksom en allmän vilja som utan repression upptagit allas vilja i sig. I denna 
mening förblir inte den av moraliska grunder bestämda viljan yttre i förhål-
lande till det argumenterande förnuftet, utan den autonoma viljan är full-
ständigt internaliserad i förnuftet (Habermas 1995:27).  
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Problemet med detta kriterium är att det förutsätter att alla individer 
vill frikopplas från det premordiala kollektivet, att alla strävar efter auten-
ticitet och på så vis anammar det moraliskt riktiga i det individualiserade 
samhällets kollektiva representationer. Enligt den mekaniska solidaritetens 
idealtyp är trohet mot den egna personen och trohet mot kollektivet helt 
sammanflätade och den enskildes personliga värdighet fullständigt synkro-
niserad med kollektivets heder. Självbegreppet omfattar gruppen och inte 
den enskilde. Frågan är därför om diskursetikens förutsättning är koherent 
med den moraliska principen om subjektens rätt att förbli olika i sin ge-
menskap så att allas rätt att förbli främlingar för varandra i gemenskapen 
kan uppfyllas: 

Den som i universalismens namn utesluter den andre, som har rätten att 
förbli en främmande för de andra, förråder sin egen idé. Först genom den 
radikala friheten hos individuella livshistorier och partikulära livsformer be-
kräftas den universalism som kräver lika aktning för alla och solidaritet med 
allt som bär mänskligt ansikte (Habermas 1995:30)  

Habermas moraliska subjekt är redan frikopplat från släkten, gruppen eller 
klanen till förmån för en gemenskap enligt universalismens kosmopolitiska 
ideal. När Habermas föreslår att de människor som inte låter sig styras av 
autenticitetens etik skall föras till ökad rationalitet, i betydelsen självreflex-
ion, med översättares, tolkars eller terapeuters hjälp, blir det uppenbart att 
inte heller dessa aktörer förfogar över andra än sin egen livsvärlds begrepp. 

När kommunikativt handlande inte kan uppnås efter att de terapeutiska 
lösningarna prövats, återstår bara systemmedier såsom rättssystemet eller 
fysiskt våld (25f) När kommunikativt handlande bryter samman och en-
dast strategiskt handlande inom systemets domäner kvarstår som plausibel 
handlingsorientering, är frågan om repression överhuvudtaget kan undvi-
kas. Kriteriet att en norm skall kunna omfattas utan tvång av alla visar sin 
utopiska sida.  

Diskursetiken har följaktligen en oundviklig kulturellt eller moraliskt 
okänslig aspekt som inte till fullo är koherent med den moraliska principen 
om subjektens rätt att förbli främlingar inför varandra inom gemenskapen. 
Den har även en utopisk sida när den föreslår en teoretisk modell för sam-
hällets integrationsprocesser i riktning mot demokrati, utan att förmå om-
fatta mångfalden av konkreta identiteter i sin praktiska version.  

Det första hindret för diskursetiken ligger på en individuell nivå, medan 
dess andra hinder, som skisseras nedan, befinner sig inom samhällsinstitu-
tionernas handlingsdomäner.  
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Diskursetikens andra hinder 
Det finns intressen som endast kan drivas igenom med systemets makt, 
men uppifrånkommande repressiv makt är svår att förena med moderna 
institutioners identitet som demokratiskt handlande aktörer. Därför kan 
institutionerna i varierande grad utveckla handlingsstrategier som syftar till 
att dölja den ojämlika maktutövningen. Sådan interaktion präglas av insti-
tutionaliserad brist på intersubjektivitet och präglas av repression genom 
ett element av tvång: 

Ett intresse som endast är möjligt att driva igenom kan dölja och förskansa 
sig bakom den kategoriska likgiltighetens fasad. Denna fasad kan vara lätt 
att upprätta eftersom moraliska påbuds riktighet, till skillnad från tekniska 
och strategiska rekommendationers sanning, inte har ett kontingent sam-
band med adressatens vilja, utan skall binda denna rationellt, alltså inifrån 
(Habermas 1995:29, min kursivering)  

En skenbar universalism och en felaktig förståelse av likvärdighet inom 
institutionerna aktiveras. Snarare än att vara kommunikativ bäddar sam-
hällsinstitutionen in sitt handlande i föreställd neutralitet och omgärdar sig 
med rigida moraliska principer där människors konkreta, möjligen sär-
artskända, behov förnekas:  

[…] i en avvikande viljas revolt yttrar sig också, och alltför ofta, rösten 
hos den andre som ständigt stängts ute på grund av ridiga moraliska princi-
per, den mänskliga värdighetens kränkta integritet, det undanträngda intres-
set, den förnekade differensen (Habermas 1995:29). 

Sådana institutioners handlande riskerar att vara systemstyrt och utan 
institutionaliserade strategier för intersubjektivt handlande. Handlandet är 
därför snarare teleologiskt. Habermas utvecklar inte några lösningar på 
sådana svårigheter explicit, utan hänvisar implicit till diskursetiken. Den 
explicita lösning som föreslås finns utanför de legitimerade samhällsinstitu-
tionerna och är beroende av den politiska kamp som förs av sociala rörel-
ser (Habermas 1995:29f). Med detta hänvisar Habermas möjligheten till 
förändring till utomstående rörelser som, tillsynes oberoende av de institu-
tioner som kritiseras, kräver att institutionerna förändras. Följden av att 
institutioner skyddar sina positioner genom en falsk och pretenderad all-
mängiltighet är att de blir onåbara för moralisk kommunikation och ham-
nar bortom räckvidd för kommunikativt handlande enligt diskursetikens 
premisser. Det ökande glappet mellan livsvärld och system ter sig här obe-
vekligt och institutionernas förmåga att förändras inifrån därmed obefint-
lig. Men måste den ökade differentieringen mellan system och livsvärld 
vara obönhörlig? 
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Samtidigt som Habermas understryker vikten av att alla grupper och in-
divider i samhället får möjlighet att i de kommunikativa processer genom 
vilka samhället ständigt förnyas, understryker han att alla livsprojekt måste 
befinna sig inom ett acceptabelt moraliskt universum inom den nationalstat 
som är herre över institutionerna. På samma gång är det den demokratiska 
statens ofrånkomliga plikt att erkänna varje människa för sitt särskilda 
livsprojekt.  

Av de smärtsamma erfarenheterna och det oåterkalleliga lidandet hos de 
förtrampade och utsatta, de sårade och slagna måste vi lära oss att ingen får 
uteslutas i den moraliska universalismens namn – inte de underpriviligerade 
klasserna, inte de exploaterade nationerna, inte de domesticerade kvinnor-
na, inte de marginaliserade minoriteterna (Habermas 1995:30). 

Detta tyder på att den spänning som demokratins paradox betecknar även 
rider teorin om kommunikativt handlande.  
 
Integration och mångfald 
Deliberation enligt diskursetikens regler är nödvändig i samhällen med hög 
grad av arbetsdelning för att samhällsintegration skall vara möjlig. När 
samhällets förändrade struktur ställer krav på att dess grundläggande re-
presentationer förändras uppstår konflikt som i faktiskt demokratiska 
samhällen leder till samhällsförändring. När samhällets institutioner inte 
förändras uppstår anomi. Anomi signalerar att samhället inte förändras i 
den takt som dess förändrade moraliska representationer kräver och signa-
lerar att dess institutioner i någon mening är obsoleta och inte har den 
elasticitet som kännetecknar en kommunikativ och deliberativ demokrati. 

Det är emellertid inte endast professioner som deltar i deliberationen. 
Idealet är att alla grupper i samhället är involverade i den. Enligt min för-
ståelse av detta kan deliberationen omfatta regering och riksdag, statliga 
verk, välfärdsinstitutioner och deras brukare, befolkningen i allmänhet, 
invandrade och nationella minoriteter, enskilda personer, forskare - helt 
enkelt hela befolkningen i sina olika funktioner och med sina olika identi-
teter.  

Mänsklig mångfald kan förvisso te sig som en oöverkomlig konflikt och 
de analysredskap som skisserats ovan är fulla av brister. Jag väljer att ändå 
pröva deras möjligheter och begränsningar, därför att den dialogiska an-
sats som presenterats trots allt är ett ställningstagande mot att vi låter oss 

[…] begränsas till att vara separata individer med irreducibla subjektiva in-
tressen. Den innebär istället att vi försöker finna en gemensam grund på vil-
ken vi kan försona skillnaderna genom debatt, samtal och dialog […] 
(Bernstein 1987:300). 
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Till trots för de teoretiska dilemman och paradoxer som har lyfts fram har 
diskursetiken och de begrepp som är förbundna med den en lockande ana-
lytisk potential. Jag anser att de lämpar sig för blottläggande av moderna 
institutioners demokratiska luckor och potential samt anomier i samhället. 
Den politiske filosofen Amy Gutman sätter fingret på detta när hon säger 
följande: 

Ömsesidig respekt kräver en allmän vilja och förmåga att artikulera våra 
meningsskiljaktigheter, att försvara dem inför människor som vi är oeniga 
med, att inse skillnaden mellan respektabel och orespektabel oenighet och 
att vara beredd att ändra åsikt under intryck av en genomtänkt kritik. 
Mångkulturalismens moraliska löfte infrias om man utövar dessa besinning-
ens dygder (Gutman 1994:36) 

Huruvida social integration är möjlig i ett kulturellt differentierat samhälle 
där viljor och röster är socialt organiserade i olika livsvärldar är framför-
allt en empirisk fråga som fortfarande återstår att undersöka. Att studera 
socialtjänsten med ett renodlat byråkratiperspektiv blir otillräckligt när 
själva den mänskliga dimensionen av arbetet, som trots allt är arbetets 
primära grund, beaktas. Detta motiverar att socialtjänstens arbete studeras 
som interaktion som simultant involverar livsvärldar och system.  

Efter en presentation av studiens metoder och metodologiska utgångs-
punkter återstår utmaningen att sätta de teoretiska begreppen i arbete som 
redskap i analysen av det empiriska materialet och undersöka denna studi-
es problemställning om mångfald och demokrati genom hur socialtjänsten 
som moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald.  
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5 Metoder och metodologiska reflektioner 
 
Studiens empiri 
Studiens empiri är inhämtad på ett socialkontor som utreder barn- och 
ungdomsärenden i en mellanstor svensk stad. Socialkontoret ansvarar för 
en del av staden som präglas av låg medelinkomst, höga arbetslöshetstal 
samt en kulturellt och religiöst differentierad befolkning. Socialkontoret 
betjänar drygt femtiotusen invånare där mer än hälften bor i relativt små 
miljonprojektsområden. Data består av 190 personakter, 15 observationer 
av socialkontorets samråd samt 23 intervjuer med 24 personer. Datainsam-
lingen genomfördes under perioden oktober 2007 till februari 2009. Ansat-
sen är huvudsakligen kvalitativ, men har också sparsamma inslag av kvan-
titativa data.  

Ett teoretiskt drivet antagande är att såväl direkt face-to-face interaktion 
mellan socialarbetare och klient som offentliga texter är delar av delibera-
tionen i samhällsintegrationen (jämför Habermas 1995:138ff; Benhabib 
2004:144). Studium av den interaktiva och kommunikativa praktiken krä-
ver därför att inte bara socialarbetares och socialtjänstens, utan även andra 
betydelsefulla utsagor studeras. Utöver data som inhämtats på socialkonto-
ret har utvalda passager i Socialtjänstlagen (Norström & Thunved 2007, 
2008, 2009, 2010) använts som underlag för analys. Lagen är de moraliska 
föreskrifternas stabilare uttryck och tillhandahåller därför en relativt till-
förlitlig måttstock för ett samhälles kollektiva representationer och deras 
förändring (Durkheim 1893a/1984:24ff). Ett antal propositioner, rapporter 
och andra offentliga texter har också använts; exempelvis propositionen 
Sverige, framtiden och mångfalden (1997/98:16). Det teoretiskt motiverade 
skälet är behovet av att analysera starka yttranden som är en del av det 
normförhandlande arbetet i samhället och som därför har betydelse för de 
processer som studeras. Lagen reglerar nämligen inte varje tum av sam-
hällslivet och därför måste även sådana övertygelser som inte uppnått juri-
disk status genom att bli lag, men dock bildar starka argument i delibera-
tionen om lagarnas innehåll studeras (Durkheim 1893a/1984:25). De re-
presentationer som därmed framkommer belyser väsentliga delar av det 
kommunikativa fält som villkorar socialtjänstens och socialarbetarnas roll i 
integrationsprocessernas förlopp. 
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Fallstudie och generalisering 
Valet att endast studera ett fall motiveras av strävan att nå in i djupet av 
den verksamhet som studeras. Det innebär att socialkontoret studeras som 
typfall. Ett typfall kännetecknas av att det kan få generella drag i samhället 
att framträda (Flyvbjerg 2001:80) genom att det “[…] operates as a met-
aphor and may function as a focal point for the founding of the schools of 
thought” (ibid: 33). Det typfall jag har valt ger, förutom kunskap om spe-
cifika lokala förhållanden, även generella kunskaper om det sociala arbe-
tets generella villkor samt om hur idéer om kulturell mångfald förstås och 
hanteras av samhället i stort. Studiet av kollektiva representationer är en 
förutsättning för dekonstruktion och konstruktiv kritik av skevheter i ett 
givet samhälle (jämför Durkheim 1893b/1978:55). En studie av hur social-
tjänsten som moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell 
mångfald, öppnar således för analys av samhällets grundläggande och 
övergripande moraliska övertygelser, dess representationer, dess kultur, 
dess demokratiska förmåga. 

Mitt val av ett enskilt fall vilar på ett antagande om en viss grad av lik-
het mellan landets olika socialkontor med hänvisning till arbetets nationellt 
formulerade politiska och juridiska ramar. Socialtjänstens verksamhet re-
gleras av Socialtjänstlagen och styrs av nationellt utformade rekommenda-
tioner och strategiska uppmaningar som kommer direkt från centrala sam-
hällsinstitutioner såsom regeringen och Socialstyrelsen. Arbetet övervakas 
av Socialstyrelsen och granskades vid tidpunkten för den empiriska under-
sökningen fortlöpande av Länsstyrelsen16. Trots detta är de lokala varia-
tionerna många. De består främst av de ekonomiska och förvaltningsmäs-
siga ramar som lokalpolitiken sätter för varje enskild socialnämnd (jämför 
Johansson 2007; Jonsson 1997; Johansson 2002). Detta innebär att arbe-
tets politiska och juridiska kontext samspelar med socialarbetarnas identi-
tet samt de specifika lokala ramar som förvaltning och kommunal social-
politik utstakar. Naturligtvis präglas typfallets arbete i hög grad av den 
lokala kontexten, det vill säga av stadens särskilda demografiska struktur, 
personalgruppens sammansättning samt lokalpolitikens utformning.  

Studiens forskningsdesign har vägletts av dess teoretiska begrepp vilket 
innebär att generaliseringspotentialen inte är beroende av hur stort antal 
enheter som studeras, utan snarare finns i den teoretiska ram som de empi-
riska resultaten tolkas och analyseras inom (jämför Flyvbjerg 2001:74ff). 
Det är min strävan att de resultat som är av lokal karaktär och de som är 
av mer allmängiltig karaktär skall framgå i analysen av det empiriska ma-
terialet.  
                                                      
16 2007 övergick detta ansvarsområde till Socialstyrelsen.  
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Förberedelse för datainsamling  
Studiens huvudsakliga data består av 23 intervjuer med 24 socialarbetare 
på det valda socialkontoret. Samtliga socialarbetare har socionomexamen. 
Intervjuerna ägde rum under slutet av 2008 och början av 2009, men in-
nan dessa intervjuer gjordes, genomförde jag våren 2006 en orienterande 
intervjustudie med tre chefer på olika nivåer. Samtliga hade socionomexa-
men och tidigare långvarig erfarenhet av socialt arbete på handläggarnivå. 
Valet att intervjua chefer motiverades av min önskan att få en så bred in-
blick i arbetet som möjligt. Eftersom intervjuerna syftade till att få en all-
män inblick i det totala arbetet betraktades de intervjuade som informan-
ter17. Under intervjuerna stod det klart för mig att en utökning av studiens 
forskningsdesign med aktstudium samt observationer av socialkontorets 
samrådande möten var nödvändig. Data ur aktmaterialet och från sam-
rådsobservationerna är således främst en källa till fördjupad kunskap om 
socialtjänstens dagliga arbete inför de senare intervjuerna. Dessa intervjuer 
intar en dominerande plats i analysen av det empiriska materialet.  

 
Att få tag på ett fall 
Det har varit en krävande uppgift att få kontakt med ett socialkontor som 
accepterade min inbjudan att fungera som fall. Ett tydligt uttalat skäl är 
arbetsbördan. Det kan även finnas andra implicita skäl som kan förstås 
som uttryck för en välkänd klyfta mellan det sociala arbetets praktiska och 
akademiska fält (jämför Lorenz 1996), samt de motsägelsefulla förvänt-
ningar och den negativa roll som socialtjänsten och socialarbetarna inom 
den ofta tilldelas i forskningen, vilket har nämnts i studiens inledande kapi-
tel.  

Vägen in till socialkontoret har gått via den aktuella socialnämndens le-
dande tjänstemän inom den sociala förvaltningen. Förvaltningens tjänste-
män var initialt principiellt positiva till medverkan, men tveksamma till om 
socialarbetarna hade intresse av att delta. De var också oroliga för huruvi-
da min studie kunde väcka obehag hos socialarbetarna av sådan styrka att 
förvaltningen skulle behöva följa upp intervjuerna med terapeutiska insat-
ser. Efter några utväxlingar där jag kunde förklara att intervjun inte för-
väntades väcka sådana svåra känslor, fick jag våren 2007 kontakt med 
socialkontorets enhetschef. Efter viss förhandling gav hon mig möjlighet att 

                                                      
17 Intervjuerna genomfördes på socialarbetarnas kontor. Samtliga intervjuer spela-
des in på band, men en av inspelningarna misslyckades (orienterande intervju, ip3). 
När jag fyra dagar efter intervjutillfället upptäckte det, antecknade jag mina min-
nesfragment vilket innebär att intervjun bara omfattar en och en halv sida. De två 
övriga orienterande intervjuerna fyller femtio sidor tillsammans. 
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informera samtliga socialarbetare om studien på ett gemensamt möte (24 
september 2007).  

Efter mötet meddelade socialkontorets samtliga tre arbetsgrupper att de 
var villiga att delta i undersökningen. I samband med detta meddelade 
även förvaltningen att den beslutat ge mig tillgång till klientakter i det om-
fång som jag önskade. Datainsamlingen kunde nu börja.  
 
Akter 
Klientakternas främsta funktion har varit att tillhandahålla ett referensma-
terial inför skapandet av intervjuguiden samt att ge en inblick i fördelning-
en mellan olika typer av ärenden bland utlandsfödda barn och svenskfödda 
barn där båda föräldrar är födda utanför Västeuropa. Jag kommer fort-
sättningsvis att använda benämningen unga med svensk respektive ut-
ländsk bakgrund. Syftet är att utläsa vilka livssituationer som uppfattas 
som sociala problem inom denna kategori och därmed blir ärenden inom 
socialtjänsten.  

 
Urval 
Akterna har tillhandahållits av socialnämndens förvaltning där en anställd 
med särskilt forskningsansvar gav mig listor på samtliga aktuella ärenden 
enligt ett första strategiskt urval som syftade till att ge en total inblick i alla 
ärenden som var aktuella vid en viss tidpunkt. Detta urval omfattar ären-
den för samtliga barn och ungdomar som är födda under perioden 1 janua-
ri 1986 till 31 december 1995 och som var aktuella i mars månad 2006. 
De unga var mellan 11 och 20 år vid urvalstillfället. Akterna är upprättade 
med stöd av Socialtjänstlagens (SoL) 11 kapitel 1§ samt 14 kapitel 1§ där 
frivilliga beslut har fattats enligt 5 kapitel 1 §, samt där beslut har fattats 
enligt tvångslagstiftningen Lagen om vård av unga (LVU) 1, 2 och 3 §. 
Ärendena omfattar således både frivillighet och tvång inom socialtjänsten. 
Samtliga akter är upprättade i dataprogrammet Procapita där alla journa-
ler förs och beslut registreras enligt varje enskilt barns namn och person-
nummer.  

Det strategiska urvalet grundades på teoretiska överväganden om att 11 
år var en lämplig ålder att starta urvalet med. Det teoretiska övervägandet 
bygger på kunskap om att moraliska konflikter inom familjer kan öka med 
barnens ålder inom familjer som lever med potentiellt konfliktfyllda och 
motsägelsefulla moraliska påbud från flera olika kulturella sammanhang. 
Dessa påbud assimileras, integreras eller förkastas på olika sätt av olika 
familjemedlemmar beroende på ett stort antal olika faktorer (jämför Deniz 
& Perdikaris 2000; Ahmadi 2003; Kamali 1999). Dessa institutionellt 
grundade konflikter förkroppsligas i barnens handlingar i ökande grad 
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genom tonårstiden, de kan utmynna i ”sociala problem” och därigenom 
identifiera de moraliska glapp som är grunden för denna studies problem-
ställning.  

De listor jag fick av förvaltningen var registrerade enligt socialtjänstens 
olika typer av insatser. Det totala antalet ärenden var 550. Det fanns listor 
som enbart handlade om unga lagöverträdare med alkohol, drog- eller 
blandmissbruk. Dessa bortvaldes därför att dokumentationen huvudsakli-
gen handlade om hur de ungas missbruk kontrollerades och endast inne-
höll information om prover, provsvar och andra övervakande insatser, 
medan upplysningar om de ungas bakgrund och livsförhållanden i övrigt 
var ytterst sparsmakad.  

Den lista jag har valt som slutligt underlag för min undersökning hand-
lar om beviljade insatser i form av kontaktperson/-familj, placering i famil-
jehem enligt SoL (frivillig insats med stöd av Socialtjänstlagen) eller LVU 
(tvångsbaserad insats med stöd av Lagen om Vård av Unga). Listan omfat-
tar 390 ärenden. Det skall tillfogas att flera av dessa ärenden var registre-
rade ett flertal gånger. Det faktiska antalet registrerade personer var såle-
des 320. Jag baserade dock urvalet av ärendena på antalet 390 och tog 
således inte hänsyn till den felaktiga och upprepade rapporteringen vilket 
ger en skevhet i förhållande till den faktiska andelen barn och unga med 
utländsk bakgrund i materialet.  

I ett slumpmässigt urval valdes vart 10:e av dessa ärenden där jag bör-
jade med listans första ärende. Syftet med detta urval var att få ett totalt 
antal ärenden som bedömdes kunna spegla eventuella variationer i arbetet 
kring de mest allmänt förekommande kategorierna av “ärendetyper“. Ur-
valet förde med sig att jag även fick viss, om än begränsad, inblick i ären-
den där den unge hade svensk bakgrund. Detta var viktigt av det skälet att 
dessa ärenden bildar ett slags bakgrund mot vilket de utlandsföddas ären-
den kan kontrasteras. Antalet ärenden var nu trettionio (39) enligt detta 
urval.  

Alla de valda ärendena skrevs ur dataprogrammet Procapita som jag 
fått tillgång till. Akterna har inte skrivits ut i sin helhet, utan ett urval av 
centrala dokument har gjorts i varje enskilt ärende. Dessa dokument om-
fattar främst utredningar enligt SoL och LVU samt journalanteckningar 
och beslut om insatser. 

När dessa trettionio (39) ärenden hade skrivits ut fann jag att ständigt 
nya ärendetyper framkom. Därför valde jag att skriva ut ytterligare ett 
antal ärenden från samma lista, med samma intervall (vart tionde ärende), 
nu med början i listans femte ärende. När samma ärendetyper återkom 
efter att 15 ärenden valts och inget nytt således visade sig i aktmaterialets 
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ärendetyper, avslutades detta steg i urvalsförfarandet. Insikten om att intet 
nytt mera visar sig grundas på en kvalitativ ansats där materialets innehåll, 
snarare än en kvantitativ sammanställning av det totala antalet ärenden, 
fokuseras. Det totala antalet ärenden enligt denna slumpmässiga urvalsme-
tod var nu femtiofyra (54) ärenden.  

I syfte att identifiera och skriva ut samtliga ärenden för barn och unga 
med utländsk bakgrund genomförde jag som ett tredje och sista steg i ur-
valsprocessen ytterligare ett strategiskt urval där samtliga ärenden med 
utomeuropeiskt klingande namn valdes ut. Detta steg i urvalsförfarandet 
syftar till att identifiera typiska ärendestrukturer i de ärenden som berör 
barn med utländsk bakgrund. Några sådana ärenden hade naturligtvis 
redan visat sig genom det slumpmässiga urvalet, men jag såg det som vik-
tigt med hänsyn till denna studies syfte och problemställningar att finna 
alla dessa ärenden. Beslutet att identifiera dessa ärenden med hjälp av 
namnet grundades på att den svenska Personuppgiftslagen18 (PUL) skyddar 
människor mot registrering som baseras på etnisk bakgrund eller religiös 
tillhörighet. Därför framgår endast ålder och kön i personnumret.  

Ett kriterium i detta sista urval var att barnet självt eller båda dess för-
äldrar var födda utanför Västeuropa. Eftersom lagen skyddar människor 
mot registrering som baseras på etnisk eller religiös tillhörighet o.a. fram-
går endast ålder och kön i personnumret. Det visade sig heller inte finnas 
explicita uppgifter om barnens bakgrund i alla akter och därför blev ur-
valsförfarandet slutligen beroende av att dessa ärenden valdes med namnet 
som vägledare19.  

Det slutliga antalet utskrivna akter är 190 stycken varav unga med ut-
omeuropeisk bakgrund är 116 till antalet. Ärendena fördelar sig enligt 
följande:  

 
 

                                                      
18 13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller et-
niskt ursprung, b) politiska åsikter, c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller d) 
medlemskap i fackförening […]” (Personuppgiftslagen 1998:204). 
19 Det kan vara relevant att undra om en persons namn kan ge några upplysningar 
om dennes livsvillkor. En undersökning vid Stockholms universitet visar ett statis-
tiskt signifikant samband mellan personer med ”utländskt” namn (företrädesvis 
sådana namn som ger associationer till ”främmande kulturer” hos den svenska 
befolkningen) och inkomst (Arai & Skogman Thoursie 2007). Undersökningarna 
visar att inkomsten har påverkats i positiv riktning för de människor som ändrat 
sitt namn från ett ”främmande” till ett svenskt eller västeuropeiskt klingande namn. 
Forskarna påvisar därmed ett starkt samband mellan namn och livsvillkor. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  109 
 

 
Pojkar med bakgrund utanför Västeuropa:    82  
Flickor med bakgrund utanför Västeuropa   34  
Pojkar med bakgrund inom Norden   43  
Flickor med bakgrund inom Norden   31  
Totalt    190 
     
Materialet säger ingenting om fördelningen av ärenden mellan unga med 
svensk respektive utomeuropeisk bakgrund, utan kan enbart säga ge kvali-
tativa data i de ärenden som tillhör barn och unga med utomeuropeisk 
bakgrund. 
 
Vad akterna berättar 
Enligt akterna, som är socialtjänstens egen beskrivning av människor livssi-
tuationer, är det uppenbart att ingripanden i människors liv sker på grun-
der som framstår som rimliga. Skälen finns i beskrivningen av dessa män-
niskors osedvanligt svåra levnadsvillkor. Problemen handlar sammantaget 
om olika hinder i föräldrars omsorgsförmåga på grund av fysisk sjukdom, 
fysiskt eller psykiskt funktionshinder, död eller återvändande till hemlandet 
utan barnet. Det handlar också om värdekonflikter, aga och frihetsbe-
gränsningar. Problemen är ofta sammantvinnade med varandra, men vad 
som betecknas som problemet i det enskilda ärendet varierar. Med fokus 
på barn med utländsk bakgrund formerar sig särskilt två typer av livssitua-
tioner. 

Den första ärendetypen omfattar barn och ungdomar som är ensamma i 
Sverige och i behov av vård därför att i) han eller hon kom ensam till Sve-
rige och de biologiska föräldrarna är döda eller befinner sig på annat terri-
torium; ii) förälder och barn bodde tillsammans i Sverige en tid, men föräl-
dern har återvänt till hemlandet eller rest till ett tredje land och lämnat 
kvar barnet i Sverige. Socialtjänstens uppgift blir att finna en passande 
person eller familj som kan ta emot barnet för varaktig vård och fostran 
och det är av detta skäl som dessa barn är aktuella inom barnavården. Den 
andra ärendetypen som inte är lika vanligt förekommande, omfattar unga 
människor som finner reglerna i hemmet svåra att följa beroende på skill-
nader mellan hemmets och det omgivande samhällets uppfattning om indi-
vidualisering och personlighetsutveckling genom självständiga och fria val. 
De unga kan ha rymt hemifrån alternativt bett socialtjänsten om hjälp att 
finna ett annat vardagssammanhang. De två problemområdena kan själv-
fallet vara sammantvinnade med varandra i samma ärende. Det finns tre 
tydliga exempel på detta och varje situation är unik. Utöver dessa två mar-
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kanta ärendetyper finns en mångfald av ärendetyper där socialtjänstens 
ingripande handlar om andra typer av bristsituationer som ofta beror på en 
eller annan form för fysiskt eller psykiskt funktionshinder hos barnet självt 
eller någon av föräldrarna. Avseende fördelningen mellan flickor och poj-
kar i hela materialet utgör flickorna en knapp tredjedel av det totala anta-
let ärenden, vilket även återspeglas i mitt urval.  

Tidigare forskning (Ålund 2002; Kamali 1999, 2006) konstaterar att 
socialtjänsten ofta anser att klienter med utländsk bakgrund inte förstår 
och inte samarbetar. Forskningen visar också att tvångsinsatser på ett na-
tionellt plan förekommer oftare i familjer med utländsk bakgrund (Lund-
ström & Sallnäs 2003), vilket förstås som en allvarlig brist på kompetens 
hos socialtjänsten (Kamali 1999). Mot bakgrund av aktmaterialet kan jag 
dock inte säga något om huruvida vissa grupper är mer utsatta för tvång 
än andra, eftersom det inte är möjligt att tala om överrepresentationer med 
utgångspunkt i mitt material. Skälet är att det slutliga urvalet inte omfattar 
samtliga ärenden som var aktuella vid den givna tidpunkten.  

Jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt några av de kategorier 
som framträder i aktmaterialet i analysen av det empiriska materialet. 

 
Akternas värde som kunskapskällor 
Merriam (1998) understyrker dokuments fruktbarhet för kvalitativa fall-
studier så länge som de används tillsammans med annat empiriskt material 
(ibid:119f). De har styrkan att de kan ge ”undersökningen en empirisk 
grund beträffande den kontext där ett problem eller en frågeställning hör 
hemma” (ibid:118ff; se även Guba & Lincoln 1981:234). 

En fråga jag har ställt mig inför läsningen av aktmaterialet är vilken typ 
av information de kan leverera och vad de berättar. Skriftliga dokument 
har visserligen fördelen att de inte förändras eller påverkas av forskarens 
närvaro, utan är relativt objektiva källor i betydelsen att de lämnas i sam-
ma skick man fann dem (Merriam 1998:121). Men dokument är samtidigt 
problematiska och det är av grundläggande betydelse att skälet till deras 
existens, funktion och syfte står forskaren klart. Forskare förhåller sig na-
turligtvis tolkande till dokumenten på ett eller annat sätt, vilket jag åter-
kommer till nedan.  

Sociologerna Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003) har studerat ak-
ter och journaler i ett historiskt-komparativt perspektiv över 1900-talet, i 
syfte att undersöka diskurser om barn som associeras med någon typ av 
avvikande beteende inom människobehandlande institutioner. Forskarna 
problematiserar dessa dokuments kunskapskaraktär och påpekar att det 
kan vara svårt för att inte säga omöjligt att fånga några berättelser om 
klienternas liv i dem. Skälet är att relationen mellan välfärdsinstitutionerna 
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och klienterna utgörs av en maktrelation som kortfattat kan betecknas som 
en klientifieringsprocess där människors komplexa livssituationer reduce-
ras till ett standardiserat fall. Sådana verksamheter är moraliska 

till själva sin grund […] Till syvende och sist rör det sig om normbrott: man 
ringar in en uppsättning icke önskvärda tillstånd och beteenden för att se-
dan benämna detta för något, allra helst i form av en formell klienttilldel-
ning, t.ex. diagnos. På grundlag av expertkunskap vidtas därefter åtgärder; 
med hjälp av professionella praktiker och byråkratiska procedurer kan poli-
tiken aktiveras (Börjesson et al 2005:44). 

Forskarna framför vidare att experter i första hand är upptagna av att 
”översätta” handlingar och situationer enligt institutionens samhällsmora-
liska standard och ”namnge [dem] på nytt” (Börjesson & Palmblad 
2003a:239) snarare än att försöka förstå och återge klienternas liv. Börjes-
son och Palmblad anser därför att akterna endast kan förstås som “institu-
tionaliserade narrativ”, det vill säga som texter som berättar något om de 
utredande institutionernas konstruktioner av den sociala verkligheten. 
Forskarna understryker att akter följaktligen inte kan ge korrekt och 
fullödig information om den enskilda människans liv och förhållanden och 
påpekar svårigheten i att finna trovärdiga och tillförlitliga beskrivningar av 
klienter och deras familjer i dem. På så vis tycks kritiken grundas på att 
akternas berättelser inte fångar intersubjektiva uppfattningar av klienternas 
levda liv20.  

Börjesson och Palmblad beskriver här ett antal väsentliga aspekter av de 
problem som är en inneboende del av analysen av dokumentationsmaterial 
i forskningsarbetet. Akter har naturligtvis en stark begräsning som forsk-
ningsmaterial om forskaren förväntar sig att de skall berätta ”sanningen” 
om den enskildes liv och öden. Men det är inte vad upprättandet av dessa 
akter syftar till. För att forskare skall kunna få någon information av värde 
ur ett dokumentationsmaterial är det, som jag tidigare påpekat, av grund-
läggande betydelse att skälet till dokumentens existens, funktion och syfte 
står forskaren klart.  

Ur ett institutionsperspektiv är akter dokument som skall tillförsäkra att 
välfärdsinstitutionerna upprättar informativa och rättssäkra beslutsunder-
lag som innehåller ”tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter” 

                                                      
20 Intersubjektiva uppfattningar är ett uttryck som Börjesson och Palmblad inte 
själva använder, det hör istället samman med denna studies teoretiska begreppsap-
parat. Begreppet intersubjektivitet betecknar uppfattningar som delas av alla invol-
verade aktörer avseende den aktuella situationens objektiva och subjektiva element, 
det vill säga dess sannings- och giltighetsanspråk. 
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(Socialstyrelsen 2010b:104). Detta är inte alltid självklart i utrednings- och 
dokumentationssituationer inom socialtjänsten. Under detta arbete måste 
olika aspekter av klientens livsförhållanden hållas öppna och undersökas 
så att tjänstemannen under utredningens gång kan bedöma vad som är 
korrekt information med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet. Socialsty-
relsen nämner svårigheter att med säkerhet veta vad som är väsentliga 
uppgifter och på vilket sätt de bör dokumentras för att ge en så objektiv 
och tillgänglig bild av situationen som möjligt (ibid). Sådan ovisshet är en 
del av det sociala arbetets särskilda villkor och börda (jämför Parton 
1996:11f). Akter får inte innehålla ovidkommande värdeomdömen av all-
mänt nedsättande eller kränkande karaktär (Socialstyrelsen 2010b:104), 
vilket naturligtvis inte betyder att de i realiteten inte gör det (jämför Ed-
vardsson 2003). Dokumentationen skall också ”utformas med respekt för 
den enskilde individens integritet” och den enskilde skall ges möjlighet att 
meddela om hon eller han anser att ”någon uppgift är oriktig i dokumenta-
tionen” (11 kap 7 § SoL). Handlingar som rör enskilda skall vidare ordnas 
på ett sådant sätt att det enkelt och överskådligt går att följa och granska 
handläggningen av ett ärende. Det är viktigt av många skäl, till exempel för 
att en ny handläggare så snabbt och enkelt som möjligt skall kunna ta över 
handläggningen av ett ärende (ibid). Det skall poängteras att det inte är 
denna studies syfte att värdera eller bedöma dokumentationen med ut-
gångspunkt i dessa kriterier.  

I mitt konkreta fall lämpar sig akterna särskilt väl för analys just därför 
att de kan betraktas som institutionaliserade narrativ. Det är i dem som 
samhällets centrala representationer kan avläsas. Dessa narrativ är emeller-
tid inte isolerade från samhällets allmänna representationer och heller inte 
bortkopplade från kunskap om den enskildes liv. Att något är konstruerat 
betyder naturligtvis inte att det har valts hur som helst, eftersom de repre-
sentationer som ger oss handlingsorientering i det sociala livet inte är till-
fälliga och därför heller inte på ett enkelt sätt kan bytas ut mot andra. De 
är visserligen smidiga och föränderliga men de flyter inte fritt omkring 
(Durkheim 1893b/1978:6). Representationerna bärs av språket som ordnar 
och formar det individuella medvetandet genom begrepp om hur individen 
kan och bör handla i den sociala världen (Durkheim 1893a/1984, 
1912/1965). Ett citat av Seyla Benhabib illustrerar detta förhållande:  

För att förklara det mänskliga beteendet bör forskaren […] söka förstå den 
helhet av omständigheter som kulturen är en aspekt av. Detta är självklart 
och skulle inte behöva upprepas om inte konstruktivism ständigt förväxla-
des med uppfattningen att allt är möjligt och att symboler och representa-
tioner kan blandas om som korten i en kortlek. Kulturella berättelser, för-
ändringar och innovationer har förvisso sin egen logik (Benhabib 2004:27).  



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  113 
 

I kraft av detta är representationerna verkliga därför att vi tror på dem och 
organiserar vårt liv efter dem.  

Den verksamhet jag studerar uttrycker samhällets moraliska representa-
tioner och är fullständigt insatt i en institutionell kontext. Akterna berättar 
således något om de villkor som arbetet sker under samtidigt som de åter-
ger drag i klientens liv (jämför SOSFS 2006:5, 3 § i Socialstyrelsen 2006a). 
Jag förstår därför akterna som institutionaliserade och moraliska berättel-
ser om vilka livssituationer som anses som problematiska i det svenska 
samhället idag samtidigt som de återger drag i människors faktiska liv.  

Försanthållandet att definitionen av sociala problem är ett konkret ut-
tryck för samhällets representationer är förvisso ett konstruktivistiskt tan-
kesätt, men representationernas här-och-nu-beständighet tillåter inte att de 
avfärdas som tillfälliga tankefoster som lätt kan bytas ut mot andra. De 
har en verklig bas i det sociala livets grundläggande villkor eftersom de är 
en inneboende komponent i dess konstruktion. 
 

Observation 
Jag har deltagit som observatör vid femton olika samråd på socialkontoret. 
På samråd diskuteras särskilt komplicerade ärenden i syfte att göra gemen-
samma bedömningar och fatta beslut. Min roll som observatör var öppen 
såtillvida att samtliga deltagare visste att jag var där i egenskap av forskare 
samt vad jag ville undersöka. Min roll på samråden var den passive lyssna-
rens (jämför Bryman 2002). Syftet med observationerna har varit att ge 
mig en introduktion till mötet med respondenterna inför intervjuerna, samt 
att undersöka vad socialtjänsten gör och hur, med fokus på vilka värden 
som har handlingsorienterande kraft inom den.  

Följande frågor var vägledande under observationerna: i) Vilka typer av 
ärenden tas upp? ii) Vilka frågor diskuteras? iii) Kommer etiska och/eller 
moraliska dilemman upp explicit eller implicit? iv) Kan transparenta och 
mindre transparenta legitimeringsgrunder skönjas? v) Vilka insatser före-
slås och vilka är målen för de föreslagna insatserna? Finns motstridande 
värden och mål för insatsen? vi) Framkommer tolkningar av SoL och LVU 
explicit och implicit? Något mer specifikt observationsschema har således 
inte utarbetats. Jag har istället strävat efter att så öppet och förutsättnings-
löst som möjligt uppfatta och anteckna det som sades. Detta grundas på 
antagandet att det vore olyckligt om ett på förhand standardiserat observa-
tionsschema skulle lägga sig emellan den faktiska interaktionen mellan 
socialarbetarna och min i förväg givna föreställning om den.  

Jag har genomfört fem observationer i var och en av socialkontorets tre 
arbetsgrupper, vilket sammantaget blir femton observationstillfällen. Sam-
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rådens längd varierade mellan en och en halv och två timmar. Antalet när-
varande socialarbetare växlade under de olika samråden. Mottagnings-
gruppen består endast av fem personer. Här skiftar ledar- och ordföran-
deskapet mellan gruppens medlemmar. De två övriga grupperna består av 
mellan tolv och tretton medlemmar och har en fast gruppledare med lång-
varig erfarenhet av socialt arbete. Antalet närvarande på samråden varie-
rade mellan åtta och tolv personer beroende på att socialarbetarna har 
möjligheten att med jämna mellanrum använda sin tid till att komma ikapp 
med dokumentation och annat påträngande skrivarbete. Närvaron påver-
kades även av kortare tids sjukfrånvaro. 

Under observationerna var det motiverat att understryka att syftet med 
dem inte var att utvärdera arbetet, utan att förstå dilemman i ärendehand-
läggningen som uppstår på grund av arbetets art i en interaktiv kontext där 
olika aktörer ställer motstridiga krav på socialtjänstens handlande. 

Naturligtvis styrdes informationens nivå och kvalitet av de olika grup-
pernas särskilda dynamik och gruppmedlemmarnas växlande kunskap och 
behov. De svårare frågorna såsom värdefrågor var inte många i någon av 
grupperna, men en av grupperna var särskilt starkt präglad av brist på 
sådana djupgående diskussioner beroende på att flera socialarbetare var 
relativt unga, nyutbildade och nyanställda. Rörligheten i denna arbets-
grupp var också hög, vilket föranledde att samråden främst användes till 
att klargöra grundläggande dokumentations- och utredningsfrågor, ofta av 
administrativ och teknisk karaktär. Materialet är ändå värdefullt eftersom 
det har bidragit till klargörande av arbetets institutionella inramning. 

Observationerna har renskrivits dagen efter observationstillfället. De 
behandlas som kvalitativa data bestående av observerade talhandlingar 
samt tolkande reflektioner efter observationstillfället. 

 
Anteckning och tolkning  
Jag fann att inspelning av samråden var olämplig, eftersom min blotta 
närvaro i sig kunde vara potentiellt hämmande för samtalet. Detta motive-
rade att det som sades antecknades för hand. Tolkning av yttranden är en 
inneboende del av mänsklig interaktion. För att i största möjliga mån 
minska risken för att omedelbar och oreflekterad tolkning skulle smyga sig 
in i grundmaterialet, valde jag att anteckna det som sades så deskriptivt 
och ordagrant som tiden tillät. Jag eftersträvade att innehållsligt återge det 
som sades, framförallt med vikt på värderingar. Det hände att jag slutade 
observera en stund för att istället anteckna frågor, idéer till intervjuguiden, 
tolknings- och analysmöjligheter, vilket har markerats i anteckningsmateri-
alet.  
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I egenskap av tidigare professionsutövare inom socionomyrket gick jag 
inte in på socialkontoret lika oförberedd som den västerländske antropolo-
gen som direkt efter sin ankomst, exempelvis till Amazonas, stövlar rakt in 
i en ritual som är obegriplig och därför initialt meningslös för henne. Erfa-
renheten av egen socionomutbildning tillsammans med en tioårig erfaren-
het som praktiker inom socialtjänst samt flyktingmottagande och integra-
tionsarbete inom den kommunala sektorn på 1990-talet, har gett mig möj-
lighet till reflekterande inhämtning av kunskap genom teoretiska studier 
och praktisk erfarenhet. Genom denna förförståelse var jag därför redan 
delvis insatt i det sociala arbetets rutiner och processer. Med erkännande 
av att varje interaktionssituation och arbetsplats är en unik och specifik del 
av en generell helhet, var det tydligt att min tidigare erfarenhet endast räck-
te som ”dörröppnare” till det fält jag studerar. Med hänsyn till studiens 
tillförlitlighet har jag strävat efter ”to become conscious that even taken-
for-granted assumptions may be culturally and historically specific” (Sil-
verman 1997:35) med hjälp av de teoretiska begrepp jag har valt som ana-
lytiska redskap. 

Även när forskaren strävar efter noggrannhet i antecknandet och 
vakenhet inför oreflekterade och förhastade tolkningar, är den mänskliga 
perceptionens selektiva egenskaper och de faror som detta ger upphov till 
ständigt närvarande (Merriam 1998). Det innebär att oavsett vilken obser-
vationsmetod forskaren väljer, uppfattar hon endast det som hennes sin-
nesförnimmelser tillåter. Forskare uppfattar olika saker beroende på per-
sonliga kunskaper, erfarenheter, intresse och perspektiv. Jag kunde inte 
anteckna allt som sades på grund av stundtals snabb replikföring och här 
var jag tvungen att välja mellan vad jag uppfattade som väsentliga och 
mindre väsentliga yttranden.  

Samråd kan inte observeras ”som de är” utan måste tolkas för att svår-
fångade dimensioner av arbetets sociala och kulturella grund skall kunna 
uppfattas. Det finns en hel del självklarheter i mänsklig interaktion som de 
flesta kan uppfatta, men under denna finns mångdimensionella sociala 
landskap som upplyses eller fördunklas beroende på den enskildes ut-
gångspunkt, intresse, skicklighet och fantasi. När man betraktar en grupp 
människors inbördes interaktion är observationernas och slutsatsernas 
kvalité beroende av observatörens teoretiska och analytiska raster. Över-
ensstämmelsen mellan mina iakttagelser och respondenternas upplevelser 
om vad samråden handlade om visade sig emellertid vara hög, vilket fram-
kom i de efterföljande intervjusituationerna. 

Observatör och observerade påverkar alltid varandra ömsesidigt, frågan 
är bara på vilket sätt (1998:108f). Hur denna påverkan sker beror dock på 
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den position forskaren intar samt på den observerade interaktionens karak-
tär. Frågan är därför inte ”om observationen påverkar skeendet, utan sna-
rare ’hur man skall kunna ha kontroll över dessa effekter och ha med detta 
i beräkningen när man tolkar sin information’” (Merriam 1998:109). Un-
der observationerna eftersträvade jag en så starkt nedtonad profil som 
möjligt med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär och de efterföl-
jande intervjuerna. Det innebar att jag naturligtvis inte deltog i samtalen 
och endast undantagsvis ställde frågor som kunde underlätta min förståelse 
av de ämnen som diskuterades. Det är dock rimligt att anta att socialarbe-
tarnas etiska och politiska korrekthet höjdes genom min närvaro. Detta 
antagande verifierades av flera av respondenterna som under intervjuerna 
tillkännagav att benägenheten att skämta på samråden var lägre än vanligt, 
men att de i alla andra avseenden uppfattade de samråd jag observerade 
som alldeles vanliga samråd. Det är för övrigt en erfarenhet bland forskare 
att grupper som observeras tenderar att snabbt glömma forskarens närvaro 
och utföra sina aktiviteter som om forskaren inte fanns (jämför Berglez et 
al 2010). 
 
Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med 24 av socialkontorets totalt 30 handläggare. 
Skälen till att 6 personer inte intervjuats är att dessa personer inte närvara-
de vid något av de 15 observerade samråden. Orsakerna till att de inte 
närvarade är okända för mig, men det kan gissningsvis handla om kortare 
sjukskrivningsperioder, intensivt utredningsarbete eller semester under 
intervjuperioden.  
 
Några bakgrundsdata 
Fem av socialarbetarna är nyutbildade och nyanställda och fyra av dessa 
har ingen tidigare yrkeserfarenhet. Åtta personer har mellanlång erfaren-
het, tre har lång erfarenhet och åtta har mycket lång erfarenhet. Den sista 
kategorin återfinns såväl bland gruppledare som bland ordinarie handläg-
gare. Generellt följs ålder och erfarenhet åt, men några av de äldre social-
arbetarna har utbildat sig sent i livet och har kort erfarenhet av socialt 
arbete i allmänhet. 

Samtliga socialarbetare har socionomexamen. Deras uppväxt och bak-
grund domineras av lägre medelklass- och arbetarklassbakgrund. Det do-
minerande mönstret är att mödrarna har arbetat inom sjukvård och andra 
typer av omsorgsgivande institutioner, medan fäderna arbetat som hant-
verkare och tekniker av olika slag. Alla utom en är kvinnor, men samtliga 
presenteras i femininum av anonymitetsskäl. Samtliga intervjupersoner 
utom två betraktas som respondenter snarare än informanter, eftersom det 
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är kring den egna erfarenheten som samtalen har förts. De två som betrak-
tas som informanter har intervjuats i egenskap av nyckelpersoner i infö-
randet av utredningsmanualen BBIC21.  

Arbetsplatsen visade sig bestå av fyra och inte tre arbetsgrupper: mot-
tagningsgruppen, två ordinarie utredningsgrupper samt en utredningsstyr-
ka för extra komplicerade ärenden. Mottagningsgruppen har en särskild 
kompetens kring sorteringsprocessen. Dess uppgift är att avgöra huruvida 
ansökningar och anmälningar skall avslås eller om utredning skall inledas 
inom en av de två utredningsgrupperna. Socialarbetarna i mottagnings-
gruppen har mellanlång erfarenhet och är mellan 25 och 40 år gamla. De 
två utredningsgrupperna ansvarar för respektive hälft av betjäningsområ-
det. Socialarbetarnas ålder och erfarenhet varierar kraftigt i dessa grupper; 
det är här som vi finner de flesta unga socialarbetarna med kort yrkeserfa-
renhet och åtskilliga socialarbetare med mellanlång och lång erfarenhet. 
Till detta kommer en särskild utredningsgrupp som enbart bedriver kom-
plicerade utredningar. Socialarbetarna här har lång erfarenhet och deras 
ålder varierar mellan 30 och 60 år. 

Samtliga respondenter bedömdes besitta relevant information om stu-
dieområdet, eftersom alla är professionella socialarbetare samtidigt som de 
är tjänstemän i offentlig förvaltning. De utreder klienters ansökningar samt 
anmälningar från utomstående och fattar beslut inom myndighetsutöv-
ningens ramar.  

Vi träffades på socialarbetarnas arbetsplats. Möjlighet hade dock getts 
att välja någon annan plats. Intervjuerna genomfördes individuellt med ett 
undantag då två personer intervjuades tillsammans. Intervjuerna spelades 
in digitalt och har transkriberats ord för ord. 

 
Intervjuguiden och genomförande av intervjuer 
Jag har konstruerat en semistrukturerad intervjuguide med tematiska frå-
gor (se bilaga 1), och följt den såtillvida att jag har eftersträvat att täcka 
samtliga teman i varje enskild intervju. Betoningen på de olika frågorna 
och det utrymme de har fått i de enskilda intervjuerna har varierat beroen-
de på det individuella samtalets karaktär och med hänsyn till den intervju-
ades särskilda arbetsuppgift, erfarenhet samt personliga intresse. 

Intervjuguidens teman är teoretiskt vägledda och har konstruerats efter 
en preliminär skiss av studiens teoretiska tolkningsram. Detta har varit 
viktigt för att säkerställa att lagens, politikens, förvaltningens, klienternas, 
andra professioners och enskilda personers skapande av socialarbetarens 

                                                      
21 Se Kampen om barnets bästa i kapitel 6. 
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handlingsutrymme har kunnat fångas. Genom detta framträder hur dessa 
aktörer, enligt socialarbetarnas uppfattningar, interagerar med varandra i 
det konkreta arbetet.  

Utöver den teoretiska grund enligt vilken intervjuguiden är uppbyggd, 
identifierade jag ett antal teoretiska hinder för pålitliga svar inför kon-
struktionen av intervjuguiden. Jag uppfattade det största hindret som den 
sociala och politiska kontext som har beskrivits i denna studies första kapi-
tel. Denna kontext handlar om spänningen inom integrationspolitiken, 
välfärdsglappet i form av olika medborgares ojämlika tillgång till välfärds-
tjänster, de laddade relationerna mellan socialtjänsten och ”invandrarna” 
samt forskningens återkommande kritik av socialtjänstens rasistiska attity-
der. Hur skulle jag hantera den principiella risken för att intervjupersoner-
na skulle känna rädsla för att studien syftade till att ”avslöja” sådana atti-
tyder och praktiker och därför skulle kunna inta en defensiv inställning och 
ge överdrivet ”korrekta” svar? Mot bakgrund av detta utformades inter-
vjuguiden på ett sådant sätt att respondenten gavs möjlighet att känna 
trygghet och självtillit i situationen. 

Intervjuerna startade med lite bakgrundsdata om hur länge de jobbat, 
vad de hade jobbat med och fortsatte med lättsamma frågor som jag var 
säker på att den individuelle respondenten med all säkerhet hade unik 
kompetens att besvara (jämför Rubin & Rubin 2005:118f). 

Känsliga och potentiellt provocerande frågor ställdes först när jag be-
dömde att respondenten litade på mina kunskaper och förmåga att förstå 
svaren (jämför Rubin & Rubin 2005:75). Detta steg togs som regel relativt 
sent i intervjuerna efter att jag hade berört värdepluralismens betydelse i ett 
demokratiskt samhälle för att vara säker på att vi pratade om samma sak 
när dessa frågor togs upp. Frågorna handlar om i vilken mån socialtjänsten 
bidrar till att öka eller minska samhällets kulturella mångfald och framgår 
delvis i analysen av det empiriska materialet. Det var sammanfattningsvis 
avgörande för djupet och tillförlitligheten i intervjuerna att en öppen och 
förtroendefull atmosfär med fri och djupgående kommunikation kunde 
upprättas, vilket enligt min bedömning var fallet i samtliga intervjuer.  

Det var en delikat uppgift att beskriva det sociala arbetets generella di-
lemman så nära socialarbetarnas livsvärldshorisont som möjligt (jämför 
Rubin & Rubin 2005:7). Det är av grundläggande betydelse för möjlighe-
ten till ett öppet och avslappnat samtal att de intervjuade uppfattar frågor-
na som relevanta i förhållande till hur de själva uppfattar arbetets centrala 
innehåll och dilemman, samt de villkor som formar arbetet. Som ett led i 
skapandet av en trygg atmosfär valde jag att vara explicit och öppen inför 
respondenterna om vad jag ville studera. Den explicita presentationen av 
studiens preliminära syfte och frågeställningar visade sig skapa den nöd-
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vändiga drivkraften till deltagande och till att socialarbetarna erövrade en 
känsla av kontroll över situationen, vilket visade sig gynna ett öppet och 
ärligt samtal.  

Svarens kvalitet ökar när respondenterna känner att intervjun syftar till 
att fånga deras unika erfarenhet och kunskap om arbetet (Rubin & Rubin 
2005:118f). Jag uppfattade det därför som avgörande för intervjuernas 
tillförlitlighet att de intervjuade förstod att intervjun inte var avsedd som 
ett kunskapstest eller någon utvärdering av deras arbete. Detta bidrar även 
till att skolboksaktiga svar, som präglas av ängslighet eller överdriven kor-
rekthet, kan undvikas (jämför ibid:13). Konsten att undvika skolbokssvar 
uppfattade jag som särskilt viktigt i denna fallstudie. Respondenterna är 
professionella och därför tränade att välja en passande språkdräkt i olika 
typer av kommunikativa kontexter. Kontexten kan vara face-to-face inter-
aktioner med enskilda klienter eller grupper av klienter som är i konflikt 
med varandra, framläggande av ärenden i socialnämnden och Länsrätten 
samt diskussioner på möten mellan kollegor och chefer eller med jurister, 
företrädare för andra kommunala verksamheter.  

Utmaningen har även bestått i att undvika svar som hänvisar till arbe-
tets explicita etik, det vill säga svar som förväxlar hur det är med hur det 
bör vara. Intervjuerna har därför inletts med frågor som uppmuntrat re-
spondenterna att prata om sina personliga erfarenheter av och uppfatt-
ningar om det vardagliga arbetet. Följden är att de representationer som 
har legitimerande makt i utrednings- och beslutsprocesserna har framträtt. 
Ur vardagserfarenheten har ett personligt underlag kunnat hämtas på vilket 
de enskilda intervjuerna byggdes upp.  

Den multistrategiska ansatsen med aktstudium, observation, intervjuer, 
lagar och offentliga texter har bidragit till att förankra samtalen i arbetets 
faktiska innehåll. Respondenterna har uttryckligen visat att de har känt sig 
trygga med att jag var insatt i vad arbetet handlar om.  

Respondentvalidering (jämför Kvale 1997) har skett genom att varje en-
skild respondent har läst utskriften av sin egen intervju.  
 
Transkribering 
Intervjuerna varade mellan en och en halv till två timmar. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet och utgör sammanlagt 728 sidor. Samtliga små-
ord, hummanden och ansatser till yttranden som avbrutits och förtydligats 
har nedtecknats. Pauser som signalerar tveksamhet eller eftertänksamhet 
har markerats. När citaten har använts i den färdiga avhandlingstexten har 
de dock delvis omvandlats från talspråk till skriftspråk genom att ordrika 
och avbrutna tankeprocesser, pausmarkeringar, småord och hummanden 
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avlägsnats. Jag har dock strävat efter att behålla respondenternas personli-
ga färg- och språkton samtidigt som mycket färgstarka och återkommande 
personliga uttryck har avlägsnats av hänsyn till den inbördes igenkännlig-
heten inom arbetsgruppen.  

Det skall tillfogas att när klammer används i citaten sker detta i tre syf-
ten: 1) Klammern innehåller föregående eller efterföljande intervjutext i 
syfte att tydliggöra citatets mening. 2) Klammern innehåller text som ersät-
ter en namngiven person, plats eller verksamhet. 3) En tom klammer mar-
kerar att delar av respondentens utsaga har avlägsnats i syfte att koncent-
rera innehållet. 

 
Offentliga texter  
Analys av socialarbetares handlingsutrymme inom socialtjänsten kräver 
samtidigt en analys av sådana texter och förordningar som styr socialarbe-
tares handlingsutrymme. Jag har tidigare anfört att offentliga texter är 
centrala yttranden som bildar argument i deliberationen av varierande 
styrka och genomslagskraft. 

 Det samhälleliga sammanhang som socialarbetarna verkar i och som 
bidrar till att utstaka deras handlingsutrymme är fullt av viljor och röster 
med varierande genomslag i den kommunikativa kontexten. Den delibera-
tiva demokratins grundprinciper, i detta sammanhang i form av diskurseti-
ken, kan förverkligas ”såväl genom ett brett spektrum av rättsliga och 
politiska arrangemang som genom icke-institutionaliserade praktiker och 
sammanslutningar i det civila samhället” (Benhabib 2004:144). Jag har 
valt att presentera och problematisera vad jag uppfattar som ett antal star-
ka yttranden exempelvis inom politik och forskning. Den kommunikativa 
kontext som jag genom mitt urval av relevanta – och potentiellt starka - 
yttranden upprättar, ger långtifrån en fullständig bild av totaliteten av 
interaktioner i det kommunikativa rum som tilltalas. Dessa yttranden kan 
därför endast bedömas interdiskursivt. Är de sanna? Äger de giltighet? Jag 
kan endast argumentera för berättelsernas legitimitet efter bästa förmåga 
och för övrigt överlämna dem till de aktörer som är intresserade av att 
granska, bemöta och revidera dem. 

Urvalet är naturligtvis selektivt och motiveras av att ett totalt urval inte 
skulle vara möjligt. Jag har därför gjort ett strategiskt urval av texter som 
har relevans för studieområdet. Urvalet har huvudsakligen genomförts med 
studiens problemformulering som grund och består av lagar, statliga pro-
positioner, allmänna rekommendationer och forskning. Skälet är att offent-
liga texter utgör argument i deliberationen kring samhällets integrations-
processer (jämför Habermas 1995 samt Benhabib 2004). Jag studerar en-
dast sådana texter som är led i ett öppet kommunikativt utbyte inom insti-
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tutionerna själva. Texterna studeras därmed som potentiellt starka argu-
ment i samhällets normbildande processer.  

Analysarbetet har handlat om att blottlägga texternas implicita och ex-
plicita representationer. Genom spänningen mellan representationernas 
implicita och explicita karaktär kan det moraliska fält inom vilket social-
arbetares handlingsutrymme utstakas, belysas. 
 
Etisk prövning 
Relationen mellan respondenter och forskare präglas av att samtliga är 
involverade på det sociala arbetets kunskapsfält. Forskaren representerar 
huvudsakligen socialt arbete som akademisk disciplin, medan responden-
terna i huvudsak representerar dess praktiska verksamhetsfält. Studien 
involverar även klienter i så måtto att institutionella narrativ om deras 
livssituationer bildar grunden för den verksamhet som respondenterna är 
involverade i.  

Studien är etikprövad vid Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
och har bifallits utan restriktioner22.  
 
Samtycke 
Samtycke för studien i sin helhet har inhämtats genom en formell ansökan 
till den aktuella socialförvaltningen. Ansökan innehöll även en direkt för-
frågan om tillgång till allt skrivet material i dessa ärenden, utredningar, 
journalanteckningar i sekretessbelagt aktmaterial. Personliga förfrågningar 
om samtycke från berörda klienter skulle försvåra arbetet betydligt med 
hänvisning till det stora antalet ärenden. Undersökningens karaktär inne-
bär att studien inte bedöms vara till men för den enskilde klienten. Tvärt-
om förväntas studiens resultat bidra till förbättrad rättssäkerhet för den 
enskilde i kraft av att studien potentiellt ger respondenterna möjlighet till 
förnyad reflektion över utrednings- och beslutsprocessens moraliska, etiska 
och juridiska karaktär; det vill säga över den kulturella kontextens betydel-
se i utrednings- och beslutsprocessen.  

Samtycke till forskarens närvaro vid observationerna har sökts hos so-
cialförvaltningens ledning samt socialkontorets olika arbetsgrupper. Sam-
tycke till intervjuerna söktes hos respondenterna personligen.  

 
Konfidentialitet och integritet  
Viss risk för integritetsintrång kan förekomma, eftersom studien handlar 
om en utsatt professions utrednings- och beslutförfarande. När arbetet 

                                                      
22 Studiens diarienummer på Regionala etikprövningsnämnden är 2007/151. 
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utsätts för akademisk granskning kan blottläggande av dess mindre till-
fredsställande sidor medföra obehag för de involverade socialarbetarna. 
Någon risk för att smärta eller integritetskränkningar påförs klienterna har 
däremot inte bedömts föreligga. 

Forskningspersonerna får genom sitt deltagande i studien ökad möjlig-
het till reflektion över ett av det sociala arbetets svåraste samtida dilem-
man, vilket kan medföra en ökad säkerhet och trygghet i vad utrednings- 
och beslutsprocesserna kan anses handla om när de betraktas i ljuset av 
studiens teoretiska begreppsapparat. Genom att socialt arbete sätts in i en 
samhällelig kontext finns också möjlighet att förklara svårigheter och di-
lemman i handläggningen. På så vis flyttas blicken från den ofta ensidiga 
förklaringen av utfallet av utrednings- och beslutsprocesserna som ett re-
sultat av den enskilde socialarbetarens tillkortakommanden, till det inter-
aktiva sammanhang inom vilket den enskilde socialarbetarens handlings-
möjligheter konstitueras. 

Det empiriska materialet används endast i paritet med denna avhand-
lings syfte och inte på andra sätt. Det finns emellertid stråk som ligger bor-
tom syftet för denna studie och som därför inte har lyfts fram i denna av-
handling. Om jag kommer att utveckla dessa efter att avhandlingsarbetet 
avslutats, kommer en ny etisk prövning att sökas. 

Urvalsförfarandet avseende särskilt utvalda namn i akterna kräver sär-
skild belysning. Ett sådant förfarande skulle vara oetiskt om syftet var att 
särskilja klienters beteende mot bakgrund av kulturella faktorer. Syftet är 
istället att identifiera starka representationer inom samhället i allmänhet 
genom socialtjänstens verksamhet. När alla utsagor i akter och intervjuer 
betraktas i detta ljus är det uppenbart att urvalsförfarandet inte är till men 
för de berörda. Även klienterna förväntas i förlängningen ha nytta av stu-
dien genom att möjligheten till en rättssäker hantering av deras livsproble-
matik kan öka.  

Studiens styrka och samtidigt dess svaghet är de dubbla hänsyn som 
dess syfte kräver; det är handläggning på ett särskilt känsligt samhällsom-
råde som undersöks och även om fokus är ställt på institutionaliserade 
praktikers sociala och interaktiva karaktär, involveras kollektiva relatio-
ner. Hänsyn skall således dels tas till dem som utför handläggningen, dels 
till dem som genom klientskapet är i ett underläge i dessa relationer. 
 
Anonymisering 
Det empiriska materialet har hanterats med strävan efter att respektera 
samtliga involverades integritet, såväl klienters som handläggares. Alla 
hänvisningar till aktmaterial, handläggare och stad är anonyma i avhand-
lingstexten. I de fall det har varit nödvändigt att referera till ett enskilt fall 
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som exempel på en typisk situation, har ärendet förändrats så att det inte 
är igenkännligt för andra. Detta har exempelvis gjorts genom förändring av 
antal familjemedlemmar och en justering av familjens bakgrund och övriga 
livsomständigheter. Dock har naturligtvis inga ändringar gjorts som ändrat 
ärendets karaktär och därmed riskerar att påverka studiens resultat. 

 
Bearbetning, analys och presentation 
Växelverkan mellan teori och empiri 
Det är av grundläggande betydelse för en samhällsvetenskaplig studies 
validitet att den präglas av ett kritiskt förhållningssätt. Ett kritiskt förhåll-
ningssätt möjliggörs genom teorier som bidrar till att fördjupa tolkningen 
av det empiriska materialet samt att selektiv perception, anekdotisk valide-
ring och snedvriden tolkning motverkas. 

Socialt arbete som akademisk disciplin står i ett djupt beroende förhål-
lande till andra samhällsvetenskapliga discipliner (jämför Brante 2003), 
vilket blir särskilt tydligt i denna avhandlings sammansatta teoretiska tolk-
ningsram. Denna har skapats i mötet mellan disciplinerna socialt arbete, 
sociologi och politisk filosofi. I mötet mellan studiens sammansatta teori 
och empiri konkretiseras socialt arbete som en praktisk diskurs i samhälls-
livet och vardagspolitiken. Teoretiseringen, insamlandet av data och analy-
sen av det empiriska materialet har följts åt, såtillvida att den teoretiska 
tolkningsramen har laborerats under hela forskningsprocessen och empirin 
skapats i lyhördhet för de teoretiska begreppens analytiska räckvidd. Pend-
landet mellan empiri och teori och den konkretisering som försöket att 
använda de relativt abstrakta teoretiska begreppen i en högst konkret prax-
is innebär, har gett fördjupad förståelse för begreppens användbarhet sam-
tidigt som nya skikt i empirin gradvist har öppnats. Detta berör främst det 
som jag genom forskningsprocessens gång har kommit att förstå som det 
sociala arbetets kommunikativa dimension vilket har gjort det nödvändigt 
att lyfta in diskursetiken som tolkningsredskap. Studien har således skapats 
i en växelverkan mellan teori och empiri, och dess slutsatser dragits i en 
noggrann avvägning mellan dessa (jämför Layder 1998) genom vad som 
kan betecknas som en abduktiv forskningsansats (jämför Danermark et al 
1997:170).  
 
Det konkreta analysarbetet 
Forsknings- och analysarbete är, som framgår ovan, en kreativ och stund-
tals rörig process som inte alltid följer en på förhand fastställd procedur. 
Det skall därför understrykas att det kan vara svårt att reda ut hur de olika 
stegen i forskningsprocessen har avlöst varandra (jämför Layder 1998:28). 
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Men jag skall ändå göra ett försök att beskriva dessa processer. Det kon-
kreta analysarbetet i denna studie kännetecknas av tematisk, kvalitativ 
analys av intervjuernas stundtals dolda semantik, samt viss analys av ob-
servationer, aktmaterial och lagtext.  

Jag har inte använt något datoriserat analysprogram för kvalitativa data 
(t.ex. N’Vivo). Jag har istället genomfört tolknings- och analysprocessen 
manuellt med hjälp av indexeringsfunktionen samt olika sökfunktioner i 
ordbehandlingsprogrammet Word. Det första steget i bearbetningen av 
intervjuerna har varit att indexera samtliga intervjuer enligt följande empi-
riska teman23:  

A. Personliga bakgrundsvariabler: ålder, utbildning, föräldrars syssel-
sättning, religiös/ politisk övertygelse.  

B. Att upprätta ett ärende/inleda en utredning.  

C. Vilka anmälare som uppfattas som mest tillförlitliga.  

D. Rutiner, dokumentation med mera. 

E. Hot mot tjänsteman, anklagelser för rasism. 

F. Personliga värdekonflikter gentemot arbetsgivaren/organisationen 
där socialarbetaren känner att hon gör ”våld på sig själv”.  

G. Vad som ger handlingsorientering i arbetet. 

H. Att ha inflytande över andras liv, handlingsutrymme och dilemman.  

I. Att tolka lagen. Kulturella drag i SoL och LVU.  

J. Möten med klienter som hävdar stark gruppidentitet. 

K. Värdekonflikter mellan klient/handläggare.  

L. Möjligheter och hinder för klientcentrerat arbete.  

M. Mångkulturalism – vad är det? Bland annat om differentiering i la-
gen såsom det offentliga regelverkets anpassning till olika moraliska 
övertygelser, giftermål etc.  

N. Frivillighet och tvång. Hur socialarbetare kommunicerar med per-
soner, vars uppfattning om situationen inte stämmer överens med 
socialtjänstens.  

O. Hedersrelaterad problematik (går även in under andra kategorier, 
men särskiljs på grund av den särskilda uppmärksamhet den får i 
samhället).  

P. Trösklar för ”hur illa man får ha det” i olika grupper av klienter. 

                                                      
23 Den inbördes ordningen är tillfällig. Dessa teman står således inte i en hierarkisk 
relation till varandra.  
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Q. Barnperspektiv/ Barnets bästa i främsta rummet.  

R. Målet med behandlingen.  

S. Socialtjänstens roll i integrationsprocesserna. Mångfald, monokul-
turalism, integration, assimilation.  

 
Nästa steg var att dela upp materialet i två huvudteman: 1) Vad som styr 
arbetet och hur samt 2) Värden och mångfald. De teman som noterats 
ovan har gett material till båda dessa huvudteman.  

I analysprocessens tredje steg gjorde jag en ansats till att kondensera allt 
material så att alla starkt meningsbärande utsagor skulle kunna samman-
ställas tematiskt var för sig. Jag fann dock detta förfaringssätt överdrivet 
tekniskt och otympligt och såg att det riskerade att fragmentera materialet. 
Jag valde att istället läsa varje avsnitt för sig, analysera de associationer de 
olika intervjuernas utsagor väckte, leta efter mönster och efter liknande 
och motstridande utsagor i andra intervjuer. 

Inledningsvis letade jag efter förekomsten av mina redan klara uppfatt-
ningar om centrala representationer såsom solidaritet, mångfald och de-
mokrati, men har genom analysens gång även sökt efter representationer 
som jag inte på förhand hade kännedom om. Dessa har främst uppkommit 
i samband med berättelsen om socialarbetarnas uppfattning om den kom-
munikativa kärnan i vad de betraktar som genuint socialt arbete. 

I intervjuerna har jag funnit information av informantliknande karaktär 
om arbetets formella ramar etc. fast intervjupersonerna betraktas som re-
spondenter. Sådana frågor och svar har dock alltid knutits till den enskilde 
socialarbetarens förhållningssätt, tankemönster och handlingsstrategier. 
Detta är ett exempel på att analysarbete är en rörig process samtidigt som 
det är ett exempel på studiens abduktiva dynamik. Analysprocessen har 
präglats av sökande i det empiriska materialet efter semantiska lager i be-
tydelsen representationer som kommer till ytan när de provoceras, vilket 
signalerar att det kollektiva medvetandet kränks. Dessa skikt har bland 
annat visat sig när jag har fokuserat intervjupersonernas reaktioner på 
intervjuguidens frågor och pendlandet mellan frågor som ger alldeles själv-
klara svar och frågor som var omöjliga för respondenterna att förstå. Ex-
empel på sådana stråk är när differentiering av lagar och livsstilar diskute-
ras samt när socialtjänstens assimilerande roll blir klar för socialarbetarna. 
Jag har under analysens gång försökt höra om socialarbetarna berättar 
något som jag inte uppfattade vid intervjutillfället. Jag skall ge ett exempel 
på detta.  



126  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

Fast jag kände till socialtjänstens snäva ramar och socialarbetares be-
gränsade handlingsutrymme hoppades jag ändå finna eventuella metoder 
genom vilka socialarbetarna visar hur sådant som ojämlikhet, moraliska 
glapp eller assimilationstvång kan övervinnas eller mildras. Men jag hittade 
inget sådant initialt; respondenterna ansåg inte att de hade några som helst 
metoder för att övervinna dessa svårigheter och uttryckte att de kände sig 
förlorade, akterseglade, förvirrade. Ändå är det i deras berättelser som 
potentialen att mildra integrationsproblematikens demokratiska paradox 
är förborgad. Det var i samband med detta sökande som jag beslöt att 
införliva teorin om kommunikativt handlande, därför att den föreföll kor-
respondera med empirins dolda semantik.  

De tematiska stråken, delvis språkliggjorda eller analyserade, pusslades 
samman till en textmässig helhet i vilken arbetets olika delar tematiserades. 
Flera av dessa teman har senare sorterats bort i syfte att renodla studiens 
forskningsbidrag. Två exempel på teman som sorterats bort är orsaker till 
segregation i samhället enligt socialarbetarnas uppfattning och Länsrättens 
roll i beslutsförfarandet. De teman som valts bort står emellertid inte i 
motsättning till studiens resultat och skulle inte ha förändrat de slutsatser 
som dragits. De syftar enbart till att i högsta möjliga mån reducera antalet 
teman i en redan komplex och, enligt min uppfattning, tillfredsställande 
nyanserad analys.  

Analysen av intervjuerna har syftat till att fånga samband, mönster och 
nyckelfaktorer för att fånga generella drag i det studerade fenomenet. Dock 
har även avgörande skillnader och återkommande motsägelser lyfts fram. 
Detta har dels skett genom att empirin dels har sammanfattats och refere-
rats, dels genom att illustrativa citat ur det empiriska materialet har presen-
terats. När citat används i analysen är det främst i syfte att påvisa centrala 
mönster, likheter och skillnader mellan utsagor i det empiriska materialet.  

Med hänvisning till socialkontorets stora personalomsättning och flera 
socialarbetares korta tid i yrket, används även de orienterande intervjuerna 
i analysen, om än i liten mån, i syfte att ge ytterligare perspektiv på vissa 
teman.  

Det var min ursprungliga avsikt att använda aktmaterialet på ett mer 
explicit och kvantitativt sätt än vad som nu är fallet. Istället har det snara-
re, om än i sparsamt omfång, använts som kvalitativa inslag som syftar till 
analytisk fördjupning. Akternas berättelser har således använts i syfte att 
fördjupa och ytterligare exemplifiera starka drag i det som intervjuerna 
berättar. 

Det var även min avsikt att observationerna skulle få en mer självstän-
dig och explicit plats i analysen av det empiriska materialet än vad de har 
visat sig få. Deras nuvarande funktion är, förutom att ge mig inblick i arbe-
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tet före intervjuernas genomförande, främst att ge perspektiv på innehållet 
i intervjuerna. I observationerna finns dock ett flera ärendebeskrivningar 
varav ett fåtal använts i analysen samt ett par exempel på interaktion mel-
lan enhetschef och gruppledare och mellan gruppledare och handläggare. 
Dessa beskrivningar har använts i syfte att fördjupa och ytterligare exemp-
lifiera starka drag i det som intervjuerna berättar.  

Analysen av de offentliga texterna som valts ut har skett med hjälp av de 
teoretiska redskapen och i en avvägning med den övriga empirins innehåll. 
De har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys där jag tagit fasta på 
representationer och motsägelsefullheter mellan representationer som kan 
förklara och fördjupa studiens grundläggande problemställning i dialog 
med socialarbetarnas utsagor. Dessa texter förekommer i samtliga analys-
kapitel. Det konkreta analysarbetet framgår av varje enskilt kapitel.  

Det är vetenskapens uppgift att teoretisera och i samma handling för-
enkla vardagslivet handlingar. Liksom välfärdsbyråkratierna tvingas opere-
ra mellan renodling och nyansering (mellan lika rättigheter och individuella 
hänsyn) och tvingas förenkla klienternas unika livsförhållanden enligt kli-
entifieringsprocessernas logik, måste vetenskapen hantera ett liknande 
dilemma. Genom teoretisk renodling, klarhet och struktur kommer empi-
rins nyanser och komplexitet oundvikligen att offras. När ett empiriskt 
material skapas med renodling för öga, uppstår en diskontinuitet avseende 
de involverade subjektens egen livsvärldskunskap till förmån för analytisk 
klarhet och enkelhet. Risken är att förenklingens konst gör vetenskapen till 
ett led i en disciplineringskedja där det nu inte är klienterna, utan välfärds-
organisationerna som blir disciplineringens objekt. Jag har dock strävat 
efter att hålla balansen mellan teoretisk renodling och empirisk nyansering 
med dialog som nyckelord.  
 
Analys och presentation  
Analys och presentation har följts åt under arbetets gång och kan knappast 
skiljas åt. Analysavsnittets uppbyggnad vilar på ansatsen att presentera 
socialtjänstens arbete samtidigt som socialarbetarnas handlingsutrymme 
analyseras i den särskilda kontext som denna studie syftar till att undersö-
ka. I detta arbete har jag strävat efter att använda centrala representationer 
inom socialtjästens arbete som strukturerande princip. Denna strävan är 
uttryck för min förhoppning om att få grepp om flera analysnivåer samti-
digt. Det vill säga att högst konkreta beskrivningar går hand i hand med 
den analys som de teoretiska redskapen i bästa fall kan skapa, när de an-
vänds tillsammans och får befrukta varandra. Under denna analysprocess 
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började den text som Redovisning och analys av det empiriska materialet 
utgör långsamt att växa fram. 

Analyskapitlen har en tematisk uppbyggnad som uttrycker ett försök till 
lyhördhet för de röster och viljor som deltar i den kommunikativa kontext 
som skapar den praktiska diskurs som socialtjänsten som moralisk sam-
hällsinstitution är ett uttryck för och som mötet mellan socialarbetare och 
klient är en del av. 

Som jag redan har nämnt har citaten använts i syfte att fördjupa och ex-
emplifiera såväl sammanhållna som motsägelsefulla typer av utsagor. Det 
skulle vara principiellt möjligt att analysera åtskilliga av citaten ur ett fler-
tal olika teoretiska perspektiv. Detta har dock inte varit möjligt av skäl 
som rör den tid som är till förfogande för framställningen av denna studie, 
samt av hänsyn till dess omfång. 

De analytiska begrepp som bidrar till att ordna och fördjupa det empi-
riska materialet, genom att de används som tolkande raster, är i första 
hand erkännande, särart, likhet, kollektiva representationer, sociala fakta, 
handlingsutrymme, handlingsförlamning, moral, kulturalisering samt de 
begrepp som relaterar till de samlande begreppen mekanisk solidaritet, 
organisk solidaritet, system, livsvärld, kommunikativt handlande, diskurs-
etik och deliberativ demokrati. Med dem har det varit möjligt att tränga 
bakom den empiriska berättelsen om studieobjektet och nå fram till dess 
samhälleliga och strukturella grund, dess representationers semantik. 
 
Diskursetikens regler som grund för studiens validitet 
Denna studies teoretiska ansats rör sig inom en kritisk teori som kan belysa 
modernitetens styrkor och dess patologier utan att modernitetens idé över-
ges. Jag anser att de frågor som behandlas i denna avhandling kräver en 
dialogisk ansats så nära de studerade aktörernas livsvärldsperspektiv och 
självförståelse som möjligt. Ansatsens fruktbarhet motiveras av den tidiga-
re framförda kritiken mot välfärdsinstitutionernas repressiva karaktär å 
ena sidan och risken för nihilism och laissez-faire attityd med handlingsför-
lamning som följd å den andra (jämför Parton 1996:11f; Mestrovic 
1992:xiii).). Ansatsen fokuserar på desintegration eller anomi i samhället 
samtidigt som den fokuserar krafter som kan hindra att anomi permanen-
tas. Jag har därför strävat efter att överskrida motsatsförhållandet mellan 
radikal kritik och intern dialog utan att förlora möjligheten till en hållbar 
värdering av djupet och härdigheten i den konflikt som är studiens huvud-
sakliga studieobjekt. En följd av detta förhållningssätt är att analysarbetet 
bygger på det diskursetiska grundantagandet, att ett yttrande bara fungerar 
som argument, när det är en kritiserbar och transparent utsaga i en dialog 
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som syftar till samförstånd. Betraktad således är studien en utsaga som är 
underkastad diskursetiska regler och ett led i kommunikativt handlande.  

Kommunikativt handlande kännetecknas av att deltagarna gör sig för-
stådda genom att tydligt referera till den objektiva, den sociala och den 
subjektiva världen genom sanningsanspråk. När så sker kan alla deltagare 
resa anspråk på att deras yttranden äger giltighet. Giltighetsanspråken kan 
accepteras eller bestridas, men förutsättningen för att andra aktörer skall 
kunna förhålla sig till ett yttrande är att det är tillräckligt transparent för 
att vara tillgängligt för kritik.  

När diskursetiken hamnar i en metodologisk kontext är dess likheter 
med samhällsvetenskapens metodologiska grundregler slående. Ett yttrande 
måste uppfylla tre kriterier för att fungera som ett led i en argumentation 
som syftar till att uppnå gemensam förståelse: i) det skall vara sant (det 
som yttrandet hänvisar till existerar och kan iakttas ur alla de involverades 
livsvärldsperspektiv); ii) det skall vara riktigt med hänsyn till den legitima 
normativa kontext som det skall leva upp till; iii) den intention som talaren 
manifesterar skall vara menad så som den yttras och ha ett mått av ärlighet 
(Habermas 1984b:188f). Den danske statsvetaren Bent Flyvbjerg har for-
mulerat kriterier för en studies validitet (giltighet) som är koherent med en 
sådan diskursetisk utgångspunkt:  

The value of the case study will depend on the validity claims which re-
searchers can place on their study, and the status these claims obtain in dia-
logue with other validity claims in the discourse to which the study is a con-
tribution, both in the scientific discipline concerned and, possibly, in the 
public sphere (Flyvbjerg 2001:81). 

Diskursetiken har potentialen att skapa dialog mellan de mest konfliktar-
tade utgångspunkter. Men konsensus i den kommunikativa situationen 
uppstår inte genom en enkel process, utan den definition som den enskilde 
talaren föreslår kan såväl bekräftas som modifieras, delvis avfärdas eller 
ifrågasättas av de andra deltagarna i kommunikationssituationen (Haber-
mas 1984b:121f). En sådan definition av texter eller yttranden är därför 
lämplig för förståelsen av ett vetenskapligt arbetes karaktär och funktion.  
 
Till sist  
Jag har strävat efter att leva upp till diskursetikens tre anspråk. Sannings-
anspråket vilar på att studiens problemställning har byggts upp genom 
befintlig statistik och forskning om befolkningens ojämlika tillgång till 
välfärdstjänster. Jag har därmed tagit avstamp i en gemensam definition av 
problemet som är objektivt såtillvida att det kan iakttas av alla som är 
involverade i diskursen. Problemets giltighet, det vill säga huruvida den 
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koppling mellan ojämlikhet, demokrati och anomi som jag tar utgångs-
punkt i är rimlig, kan jag endast argumentera för på ett så logiskt, transpa-
rent och kritiserbart sätt som möjligt. För att uppnå detta har jag strävat 
efter dialogisk argumentation med hjälp av statistik, annan forskning, teo-
retiska begrepp och det empiriska materialet. Slutligen finns ett slag av 
ärlighetsanspråk som handlar om att den intention som jag manifesterar 
genom detta forskningsarbete är uppriktigt menad, som ett bidrag till att 
problematisera samhällets integrationsprocesser.  

Kombinationen mellan teori och empiri är ett led i arbetsdelningen mel-
lan forskare och praktiker inom socialt arbete och syftar till att utöka mitt 
eget och de studerades livsvärldsperspektiv genom teoretiskt grundad, kri-
tisk reflektion. Ansatsens hållbarhet kan till syvende och sist endast bedö-
mas ur ett diskursetiskt perspektiv, enligt vilket läsaren är en kommunika-
tiv aktör med mandat att bekräfta, modifiera, delvis avfärda eller ifrågasät-
ta hållbarheten i den förda argumentationen. 
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Del II Redovisning och analys av det empiriska 
materialet  

 
 
Analysen av det empiriska materialet är delad i två delar med delvis olika 
tyngdpunkt. Dessa är Arbetets institutionella ramar (del III a) samt Väl-
färdsstatens grupper och de andra (del III b).  

Arbetets institutionella ramar består av tre kapitel i vilka jag skisserar 
några av det sociala arbetets grundläggande villkor i arbetet med att förstå 
och hantera kulturell mångfald inom socialtjänsten. Avsnittet behandlar 
dels hur samhällets värderingar och normer uttrycks i lagstiftning och of-
fentliga rekommendationer med relevans för socialtjänstens ansvarsområ-
de, dels vilken möjlighet socialtjänsten har att erkänna människors kultu-
rella och/eller religiösa livsvärld när sociala problem skall formuleras och 
avhjälpas.  

Välfärdsstatens grupper och de andra, del III b, består också av tre kapi-
tel. I detta avsnitt behandlas tre konkreta kategorier eller grupper som 
framträtt i akterna, observationerna och intervjumaterialet. Det är ”famil-
jer med starkt patriarkala värderingar”, ensamkommande flyktingbarn och 
den nationella minoriteten romer. 
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Del II a Arbetets institutionella ramar 
 

6 Centrala representationer i lag, politik och praxis 
 
I detta kapitel fokuseras centrala representationer för socialtjänsten som 
samhällsinstitution. Kapitlet inleds med en analys av representationer med 
relevans för studiens syfte och frågeställningar i Socialtjänstlagen samt 
propositionen Sverige framtiden och mångfalden (Reg.prop. 1997/98:16). 
Kapitlets sista del handlar om intervjupersonernas uppfattningar om sam-
hällets kulturella mångfald och socialtjänstens roll i denna.  
                 
Socialtjänstlagen 
Socialtjänstens arbete vägleds och regleras av Socialtjänstlagen (SoL). SoL, 
som började användas 1982, är en sammanhållen socialtjänstlagstiftning 
som ersatt ett antal äldre lagar som skapats under 1900-talets första de-
cennier. Arbetet med att förändra lagen påbörjades formellt 1968, när en 
socialvårdsutredning tillsattes (Norström & Thunved 2007:13). Socialla-
garna och socialvården präglades vid denna tid av ett repressivt rättstän-
kande genom explicit tvång, förmynderi och inspärrning, något som varit 
fallet sedan 1930-talet (Sunesson 2003:85). En av intentionerna bakom 
förändringen var att införa mer emancipatoriska värden inom socialvården 
än vad som tidigare varit fallet, och således ”fördjupa demokratin inom 
socialtjänsten” (SoL 1982:210 i Norström & Thunved 2007:32). Mot 
bakgrund av denna studies teoretiska ramverk, kan SoL betraktas som ett 
uttryck för samhällets strävan efter restitutiv rätt.  
 
Sociala problem och anomi 
Enligt denna studies teoretiska tolkningsram återspeglar lagarna moralen. 
Lagarna är de moraliska föreskrifternas stabilare uttryck och tillhandahål-
ler en, i relativa termer, objektiv måttstock för ett samhälles kollektiva 
representationer (Durkheim 1893a/1984:25ff). Därför är analys av lagars 
utformning, innehåll och förändring utmärkt som underlag för förståelse 
av ett helt samhälles moraliska och strukturella förändring. Det är följakt-
ligen rimligt att förstå SoL som uttryck för en förändrad moralitet som är 
tillräckligt stark för att bilda lag.  

SoL institutionaliserar kollektiva representationer av relevans för sam-
hällets integrationsprocesser. Genom SoL kan därför några av samhällets 
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grundläggande övertygelser studeras24. När ett samhälles strukturer för-
ändras, förändras också representationerna och moralen vilket med tiden 
sätter spår i politik och rätt i ett fungerande demokratiskt samhälle (Durk-
heim 1893a/1984:25ff). Sociallagarnas förändring från repressiv i riktning 
mot restitutiv rätt kan i ljuset av detta avläsas som tecken på att insikten 
om människans värde som individ har fått genomslag i lagen på ett tydliga-
re sätt än förr. Eftersom en stat med demokratisk självförståelse inte kan 
”skapa vilka lagar som helst, utan lagarna måste stå i samklang med sam-
hällets kollektiva representationer som befinner sig i ständig förändring 
[…]” (Habermas 1995:68), visar SoL genom sin tillkomst det restitutiva 
tänkandets ökade legitimitet i det svenska samhället under 1900-talets sista 
decennier. 

De representationer som en specifik lag uttrycker är emellertid inte all-
tid överensstämmande med samhällets offentliga, institutionella praxis. 
Den förhoppning om ökad jämlikhet och demokrati i samhället som SoL 
representerar, har inte infriats (jämför Socialstyrelsen 2010a). Snarare har 
ojämlikheten i levnadsvillkor ökat under den tid som lagen funnits och den 
tenderar att permanentas, bland annat i grupper av utlandsfödda (ibid). 
Den ökande ojämlikheten kan förstås som ett tillstånd av anomi som signa-
lerar att samhällets kollektiva representationer är i obalans (jämför Durk-
heim 1893a/1984:54, 1897/1970:362f). 
 
SoL som ramlag 
I SoL återfinns de övergripande och grundläggande representationer som 
skall vägleda socialtjänstens arbete. SoL är en ramlag som kännetecknas av 
att den är öppen såtillvida att den ”inte binder verksamhetens detaljer” 
(Holgersson 2008:100). Dess öppenhet är en nödvändighet, eftersom de 
välfärdstjänster den tillhandahåller konstitueras i samspel mellan levande 
personer, där totaliteten av komponenterna i mötet mellan socialtjänstens 
tjänstemän och dess klienter inte till fullo kan förutses (Johansson 2007; 
jämför även Lipsky 1980). Lagens öppenhet skall underlätta möjligheten 
för aktörerna att handla i enlighet med vad situationen kräver i de unika 
situationer som arbetet medför. SoL:s ramlagskaraktär ger på så vis lokala 
aktörer, kommunerna, en viss frihet att anpassa sina verksamheter och 

                                                      
24 Det skall nämnas att ett förslag på en sammanhållen lagstiftning på barnavårds-
området övervägs: Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 
2009:68). Uppdraget är att ”lämna förslag till de förändringar som bedöms nöd-
vändiga för att anpassa lagstiftningen till den utveckling som har skett” (ibid:101). 
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insatser efter lokala behov, önskemål och resurser. Med sin öppna karaktär 
ger SoL därmed en etisk handlingsgrund för socialtjänstens verksamhet.  
 
Demokrati, jämlikhet och solidaritet 
Sociallagstiftningen samlar de övergripande och grundläggande normer 
som skall vägleda socialtjänstens arbete i lagens portalparagraf: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, 
aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande 
till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integri-
tet (1 kap. 1§ SoL, mina kursiveringar) 

Med demokrati och solidaritet som drivkraft skall människors trygghet och 
jämlikhet främjas. Genom detta konstateras att trygghet och jämlikhet är 
en förutsättning för den enskildes möjlighet att aktivt delta i samhällets 
utvecklingsprocesser. Bara den som känner denna grundläggande känsla av 
hemmahörighet är motiverad till aktivt deltagande i samhället, vilket är en 
aspekt av den djupa samhällsintegration, som Habermas (1995:68) tanke 
om allas känsla av upphovsmannaskap till de lagar som reglerar våra liv 
refererar till. Jag skall i korthet problematisera portalparagrafens solidari-
tetsbegrepp, medan dess demokrati- och jämlikhetsbegrepp får utrymme i 
samband med redovisning och analys av intervjuerna med socialarbetarna 
senare i texten. 

Solidaritet är en universell företeelse och en förutsättning för alla sam-
hällens existens, men solidaritetens partikulära uttryck skiljer sig åt i tid 
och rum; det vill säga att den är kulturellt formulerad (jämför Durkheim 
1893a/1984). Begreppet solidaritet bär på en historiskt välkänd och grund-
läggande spänning mellan frihet och gemenskap (Benhabib 1992; Bauman 
2002). Denna spänning är en grundläggande filosofisk fråga och dess mo-
raliska innebörd har varit föremål för moraliska ställningstaganden i alla 
samhällen i historisk tid (Benhabib 1992). Men olika samhällsgemenska-
pers gränser för vilka som omfattas av solidariteten och vilka som inte gör 
det varierar.  

De frågor som uppstår när jag reflekterar över portalparagrafens solida-
ritetsbegrepp är exempelvis hur långt ansvaret för andras sociala situation 
skall sträcka sig och vem som skall ta ansvar för vem. Inom detta spektrum 
finns mångfaldiga uppfattningar om vad grundläggande trygghet är, hur 
den skall säkras, vem som bör säkra den och vilka som bör omfattas av 
samhällets solidaritet. Sådana skyldigheter och rättigheter avgörs primärt 
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av ett kollektivs solidaritetsgränser och sociala institutioner och förefaller 
högst tolkningsbara i lagen. De skyldigheter vi anser att vi har och gent-
emot vilka vi anser att vi har dessa skyldigheter - det vill säga solidaritetens 
gränser - varierar mellan samhällsgemenskaper. Deras variation villkoras 
av tyngdpunkten i samhällets sociala organisation.  

I portalparagrafen kan man vidare läsa att socialtjänsten ”under hän-
synstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
[skall] inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser” (1 kap. 1§ SoL). Men hur skall detta ansvar utövas och av vem 
kan det utkrävas? Handlar det om ansvar medmänniskor emellan i största 
allmänhet som ett slags välgörenhet eller syftar det på ett allmänt sam-
hällsansvar? Eller handlar det kanske om den enskildes ansvar för de när-
maste inom familjen? Vilka är i så fall de närmaste, är det barnen, föräld-
rarna, syskonen, kusiner intill tredje eller fjärde led, grannen som vi aldrig 
har sett, alla medborgare inom staten eller alla människor överhuvudtaget? 
Paragrafen kan tänkas svara att förutom socialtjänsten som här betecknar 
samhällets allmänna ansvar har också den enskilda människan ansvar för 
sig själv och för andra. Vem är då människan och vilka är dessa andra?  

Solidaritet handlar om samhörighet och lojalitet inom samhällsgrupper, 
men solidaritetens gränser skiljer sig åt på ett sätt som kan förstås med 
hjälp av den mekaniska respektive den organiska solidaritetens idealtyper. 
Frågan är vilken av dessa idealtypers solidaritetsbegrepp SoL bygger på. 
Solidaritet kan exempelvis vara blodsbaserad och endast omfatta de män-
niskor som jag har band till genom släktskap eller delad etnisk identitet, 
eller idébaserad och omfatta alla medborgare inom staten. I detta sam-
manhang är det relevant att fråga sig huruvida paragrafens centrala be-
grepp har samma betydelse för alla människor i ett kulturellt pluralistiskt 
samhälle. Har samhällets välfärdsinstitutioner kapacitet att respektera 
”människornas självbestämmande och integritet” om eller när det visar sig 
att människor ger begreppen ett annat meningsinnerhåll än vad lagen (möj-
ligen) avser?  

När socialtjänsten betraktas som en central samhällsinstitution som har 
ett väsentligt inflytande över några av samhällets mest utsatta människor, 
är frågan om dessa människor erbjuds möjlighet att höras i den demokra-
tiska processen samtidigt som de erkänns för sin identitet. Är lagens inne-
håll formulerat på ett sådant sätt att alla samhällsmedborgare kan göra sig 
hörda inför den och följaktligen omfattas av den? Intentionen bakom SoL 
var att stärka socialtjänstens arbete i riktning mot att stötta den enskilde 
individen på grund av hennes likvärdighet som medborgare enligt principer 
om likabehandling och jämlikhet i restitutiv riktning. Samtidigt skall den ta 
hänsyn till den enskilde klientens självbestämmande och integritet, det vill 
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säga klientens eget livsprojekt. Men vem är individen i det sociala familje-
arbetet och vilka är hennes sociala relationer? Frågan är central för denna 
studie och återkommer på olika sätt under analysens gång. 
 
Har SoL något mångfaldsbegrepp? 
Återger SoL någon uppfattning om mångfald i samhället? Lagen levererar 
inget explicit svar på en sådan fråga, utan det är genom en läsning av soci-
allagarna i sin helhet som ett slags svar kan finnas. De grupper som expli-
citgörs i lagen i sin helhet är barn och ungdom (2007:100), föräldrar 
(ibid:114), äldre (ibid:119), människor med fysiska, psykiska eller andra 
funktionshinder (ibid:132), missbrukare (ibid:137), anhörigvårdare 
(ibid:138), brottsoffer med fokus på kvinnor som utsätts för våld i hemmet 
och barn som bevittnat våldet (ibid:143). Även om detta är olika grupper 
eller kategorier i samhället aktiveras inte något mångfaldsbegrepp som 
omfattar kulturell och/eller religiös mångfald. De grupper som nämns och 
vars rättigheter regleras i lagen utgör snarare kategorier än grupper. Innan 
jag går närmare in på detta skall jag kort nämna något om skillnaden mel-
lan kategorisering och identitet såsom dessa begrepp har presenterats tidi-
gare25.  

SoL:s brukargrupper kan förstås som kategorier därför att det inte är 
självklart att individerna inom dem känner någon inbördes samhörighet 
med andra inom gruppen och därmed förknippar tungt vägande aspekter 
av sin identitet med dem, även om det självklart kan vara fallet (jämför 
Jenkins 2002 samt Cornell & Hartmann 1998). Grupperna är utmejslade 
med utgångspunkt i välfärdsstatens behov av att avgränsa, definiera, sär-
skilja och begreppsliggöra kategorier i befolkningen i syfte att organisera 
en behovsprövad samhällsservice som skall ges till alla på lika villkor obe-
roende av klass, religion, kultur eller etnisk identitet. Indelningen av sam-
hällsmedlemmarna bygger på ett systemdrivet kategoriseringsbegrepp vil-
ket förutsätter ett abstrakt medborgarbegrepp. Den företräder en explicit 
uppfattning om människors lika värde och förespråkar likabehandling utan 
att ge utrymme för identitetsgruppers livsvärldsburna livsprojekt, med 
följden att väsentliga aspekter av människors egna uppfattningar om sin 
identitet inte behandlas. Därmed riskerar lagen att omfatta ett snävt lik-
värdighetsbegrepp som i sin praktiska tillämpning endast handlar om rät-
ten till likadan behandling, snarare än likadan rätt för alla att leva enligt 
sina kulturella och/eller religiösa övertygelser. 

                                                      
25 Se Mångfald, mångkulturalism och demokrati i kapitel 1. 
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Den kategoriskt tilldelade grupptillhörighet som SoL representerar kan 
vara mer eller mindre önskad av individen. Den kan vara önskad när den 
ger individen rättigheter som den kan utkräva, den kan vara oönskad om 
den berövar individen möjlighet att erkännas för sin fulla identitet. Lipsky 
(1980) påpekar att ingen organisation kan ta alla de hänsyn som en per-
sonlig bedömning kräver. Det medför i detta fall att SoL renodlar vissa 
drag hos den människa som söker bistånd varvid hon berövas några av de 
drag som är väsentliga för hennes uppfattning om vem hon är och vem hon 
vill vara. Kategorierna ”finns” i kraft av statens behov att utöva en univer-
sellt formulerad skyldighet gentemot dem. Lagens abstrakta medborgarbe-
grepp, dess explicita fokus på brukarkategorier och dess tystnad inför iden-
titetsgrupper gör den blind för människors konkreta identiteter. Detta är 
klientifieringsprocessernas kärna. 

Kategoriseringen kan förstås som ett sätt att skapa en förenklad över-
blick över samhället. Förenkling är förvisso nödvändig när samhällsproces-
ser skall överblickas, men det är en viktig fråga hur samhället förenklas 
och vem som föreskriver förenklingens mönster. Med begreppen livsvärld 
och system som analytiska redskap framträder Socialtjänstlagens brukar-
grupper som systemdefinierade kategorier, snarare än som livsvärldsdrivna 
identitetsgrupper. Betraktade på detta sätt är SoL:s kategorier ett led i kli-
entifieringsprocessen genom att lagen förbiser individers möjlighet att for-
mulera sin livsvärld och sina grupptillhörigheter och (möjligen) i kraft av 
detta delta i samhällets normbildande processer på de sociala rättigheternas 
område. 

SoL:s brukarkategorier och lagens tillsynes neutrala position kan för-
klaras med dess strävan efter att inte diskriminera några grupper i samhäl-
let. Problemet är att avsaknaden av en diskussion om gruppidentiteter i 
lagen är en potentiellt diskriminerande kraft i sig. Föreställningen om neut-
ralitet hör samman med ett tänkande där alla potentiella klienter inom 
respektive brukarkategori föreställs vara likadana vilket kan äventyra möj-
ligheten till likvärdig behandling. Sådana föreställningar har en assimile-
rande och inte en integrerande verkan. Jag återkommer till de konkreta 
konsekvenserna av ett sådant tänkande för integrationsprocessernas för-
lopp i analysens tre sista kapitel. 

Det vore felaktigt att enbart mot bakgrund av SoL:s portalparagraf dra 
slutsatsen att den svenska staten inte har några mångfaldsambitioner. För 
att komma en mer generell politisk mångfaldsambition på spåren skall jag 
återvända till den integrationsproposition (1997/98:16) som berörts i den-
na avhandlings inledande kapitel. 
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Socialtjänstlagen och integrationspropositionen 
Regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden (1997/98:16), 
med Näringsdepartementet som avsändare, uttrycker samhällets mång-
faldsbegrepp. Det är ofta fallet att ”custom is out of step with the law”. 
Därför måste även utopier och individuella övertygelser som inte uppnår 
juridisk status genom att bli lag, studeras. (Durkheim 1893a/1984:25). 
Propositionens betydelse för den kontext som studeras kan betraktas i 
ljuset av detta.  

Propositionen har inte någon explicit handlingsorienterande funktion i 
socialtjänstens dagliga arbete på det socialkontor som studeras, men den 
har visat sig vara vägledande för socialtjänstens arbete på ett indirekt sätt; 
integrationspropositionen används exempelvis aktivt i regeringens offentli-
ga rapporter med relevans för socialtjänstens verksamhetsområde. Ett ex-
empel är utredningen Romers Rätt (SOU 2010:55) vilken berörs i denna 
avhandlings 11:e kapitel. Det har också visat sig att socialarbetarna i fall-
studien i någon mån är bekanta med integrationspropositionens mång-
faldsbegrepp. 

Genom integrationspolitiken vill regeringen samla synsätt och åtgärder 
som syftar till att skapa lika rättigheter och möjligheter för alla i samhället 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Enligt propositionen bör all integra-
tionspolitik handla om hela befolkningen och samhällsutvecklingen i stort. 
Den skall stimulera samhällets olika verksamhetsområden till att uppmärk-
samma dem som på grund av härkomst eller till följd av sin etniska och 
kulturella bakgrund riskerar att få ett sämre utgångsläge eller hamna i en 
sämre situation än andra i befolkningen. Den skall också medverka till att 
orsakerna till ojämlikheten elimineras. Integrationspolitiken skall med 
andra ord bidra till att jämna ut ekonomiska och kulturella klyftor i sam-
hället och motverka ojämlikhetens orsaker och dess följder (Reg. prop. 
1997/89:16 s. 22). Propositionens explicita ambition är att främja etnisk 
och kulturell mångfald:  

Av demokratiska skäl anser regeringen att den generella politiken på ett helt 
annat sätt än hittills måste utgå från och spegla den etniska och kulturella 
mångfald som finns i samhället. Mångfalden måste återspeglas både i hur 
politiken formuleras och hur den genomförs. Detta är nödvändigt för att 
trovärdigt kunna hävda att politiken tar sin utgångspunkt i alla människors 
lika värde. Vidare torde möjligheterna att bryta dagens tendenser till etnisk 
segregering i samhället och ge förutsättningar för bättre levnadsförhållanden 
för utsatta grupper öka om politiken utformas med utgångspunkt i befolk-
ningens faktiska sammansättning och bakgrund och tar till vara alla de 
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kompetenser och erfarenheter som finns i landet (Reg. prop. 1997/98:16 s. 
20) 

I integrationspropositionen framförs att all politik skall utformas och 
genomföras med utgångspunkt i ”alla människors lika värde” samtidigt 
som den speglar samhällets etniska och kulturella mångfald. Dessa idéer 
verkar emellertid inte ha slagit igenom inom socialpolitiken såsom den kan 
avläsas genom SoL:s paragrafer. Med den teoretiska förståelse för lagars 
institutionalisering, föränderlighet och stabilitet som Durkheim har utveck-
lat (Durkheim 1893a/1984:25ff), är det rimligt att anta att integrationspo-
litikens explicita ”etniska och kulturella mångfald” inte äger normativ 
legitimitet i samhället, såtillvida att den inte har bildat lag samt att dess 
idéer tillsynes inte genomsyrar SoL.  

 
Kultur, religion och det sociala livet 
Integrationspolitiken understryker vikten av erkännande av människors 
kulturella identiteter enligt antagandet att erkännande utgör en nödvändig 
grund för samexistens på lika villkor, för endast den som är stolt över sig 
själv anses kunna interagera med andra på en jämbördig nivå. Erkännandet 
av kulturell identitet relateras till respekt för den enskildes integritet och 
uppfattas som integrationens och demokratins förutsättning. Den politiska 
ambitionen är  

[…] lika rättigheter och möjligheter for alla oavsett etnisk och kulturell bak-
grund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och […] 
ömsesidig respekt och tolerans […] som alla oavsett bakgrund skall vara 
delaktiga i och medansvariga för (Reg. prop. 1997/98:16 s.1). 

Men i den integrationspolitiska propositionen framställs kulturbegreppet 
som ett politiskt och socialt neutralt fenomen som endast relaterar till en 
del av människans identitet. Kulturbegreppet förefaller enbart omfatta 
estetiska uttryck som gestaltas inom kulturinstitutioner i varierande konst-
former varmed det frikopplas från sin sociala, politiska och religiösa bas. 
Religion verkar på samma sätt vara frikopplad från sociala praktiker enligt 
en sekulär uppfattning om religionens karaktär:  

I religionen kan människor finna trygghet och en känsla av sammanhang 
när tillvaron i övrigt ter sig kaotisk […] Det faktum att en stigande andel av 
befolkningen bekänner sig till religioner utan lång tradition i Sverige har 
medfört ökade krav på möjligheter till religionsutövning. […] I ett samhälle 
med etnisk och kulturell mångfald bör det finnas en beredvillighet att tillmö-
tesgå människors olika religiösa intressen och önskemål, även när de inte 
överensstämmer med de egna. Öppenhet och respekt gentemot andra religi-
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oner och trosuppfattningar än den egna följer naturligt av den i Sverige 
grundlagsfästa religionsfriheten […] (Reg. prop 1997/98:16 s. 68) 

Med den förståelse av det intima bandet mellan religion och moraliska 
representationer som denna avhandlings teoretiska tolkningsram begrepps-
liggör, uttrycker religion långt mer än ritualer i heliga byggnader; de är det 
sociala och politiska livets grundelement och är oåtskiljeliga i åtskilliga 
sociala kontexter (jämför Durkheim 1893a/1984, 1912/1965). I enlighet 
med en sådan förståelse av sambandet mellan kultur, religion och det so-
ciala livet i övrigt är integrationspropositionens frikoppling mellan dessa 
fält problematisk.  

Vidare påpekas det i integrationspropositionen att alla samhällsmedbor-
gare skall ha rätt till ”sin egen” identitet och ingen bör påtvingas assimila-
tion. Däremot kan assimilation vara följden av ett individuellt och frivilligt 
ställningstagande:  

Assimilation är sedan länge en otänkbar politisk strategi i Sverige. Männi-
skor kan inte påtvingas svenskhet. Däremot kan assimilation bli följden av 
människors egna och frivilliga ställningstaganden (Reg. prop. 1997/98:16 s. 
22). 

Det står vidare att det inte längre bara skall vara de nyanlända som anpas-
sar sig till de redan kända samhällsstrukturerna, utan alla skall vara bered-
da att lära av varandra i ett öppet samtal medan ett nytt samhälle formas; 
oräddhet och kreativitet skall uppmuntras i processen att finna och pröva 
nya metoder för ökad demokrati. Vi läser vidare: 

Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att ge stöd till in-
dividers egen försörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande 
demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlig-
het och rasism (Reg. prop. 1997/98:16 s. 1). 

Affiniteten mellan portalparagrafen i SoL och integrationspropositionens 
centrala begrepp är slående, men de skiljer sig också åt. De tydligaste skill-
naderna mellan texterna framgår av de tre sista raderna i citatet ovan. Här 
utstakas ett särskilt integrationsfält som har sin grund i föreställningar om 
moraliska klyftor i samhället; det handlar om att i) värna grundläggande 
demokratiska värden, ii) verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter, samt iii) förebygga och motverka diskriminering, främlingsfi-
entlighet och rasism. Integrationspropositionens representationer samlar 
här en hotbild mot demokratiska värden som migrationen antas medföra.  

Den fråga om identitet som inte omfattas av SoL är därmed central i in-
tegrationspropositionen i form av dess antagande om olikhet genom mora-
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liska glapp. De olikheter som antas vara inbyggda i den kulturella och 
religiösa mångfalden berör implicita hot mot jämlikhet å ena sidan och 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism å den andra. Genom detta 
framträder en spänning inom jämlikhetsbegreppet som delas i två motstri-
diga delar: jämlikhet - eller jämställdhet - mellan kvinnor och män respek-
tive jämlikhet mellan alla grupper i befolkningen.  

Trots explicita utsagor om människors frihet att själva välja sin identitet, 
representerar integrationspropositionens mångfaldsbegrepp, hur man än 
vrider och vänder, en individualiserad och statscentrerad samhällsgemen-
skap som strävar efter jämställdhet mellan könen och allas jämlika rätt till 
att uttrycka sin kultur och sin religion. Genom detta explicitgör staten den 
organiska solidaritetens representationer samtidigt som den ställer implici-
ta krav på anpassning till dessa normer. Faktum är att integrationsproposi-
tionen genom sina jämställdhetsambitioner upplöser sina egna föresatser 
om kulturell och religiös jämlikhet och mångfald och i praktiken föresprå-
kar kulturell assimilation. Talet om mångfald ter sig retoriskt och utan 
förankring i samhällslivets faktiska sociala interaktioner.  

I integrationspropositionen framstår jämlikhet och jämställdhet som 
centrala representationer för svenskhet. Även om det poängteras i texten 
att svenskhet inte skall påtvingas någon, är det svårt att föreställa sig nå-
gon kollektiv identitet som inte delvis uttrycks genom moraliska represen-
tationer om de sociala relationernas ideala organisation. Idealtyperna me-
kanisk och organisk solidaritet åskådliggör spänningen mellan auktoritära 
sociala relationer i strävan efter likhet och gruppkonformitet, respektive 
jämlika sociala relationer i strävan efter individuell olikhet och personlig 
reflexivitet. Det begrepp om svenskhet som framträder i integrationspropo-
sitionen är följaktligen den organiska solidaritetens representationer. Även 
SoL:s portalparagraf uttrycker otvetydigt den organiska solidaritetens re-
presentationer. Men ingen av texterna omfattar begrepp om kulturell 
mångfald i normativ mening vilket tyder på att demokratins paradox är 
inbyggd i båda dessa texter. Nedan söker jag en möjlig delförklaring till 
detta dilemma genom att i korthet belysa två strategier som ur ett kritiskt 
perspektiv antas ligga till grund för formeringen av den svenska staten. 

 
Två strategier och en ambivalens 
Nationell identitet i europeiska statsbildningar har historiskt konstruerats 
enligt två olika strategier. Den ena relaterar till en strategi där gränser för 
solidaritet och identitet utmejslas genom sociala och politiska överens-
kommelser och kan förstås som konstitutionell sammanhållning enligt den 
organiska solidaritetens grundläggande demokratiska principer. Inom ra-
men för denna solidaritet kan människor med olika ursprung enas om 
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gemensamma mål. Målen är jämlikhet för alla oavsett etniskt ursprung, 
religiösa övertygelser eller politiska preferenser. Inom ramen för denna 
solidaritet bör människor med olika intressen kunna enas om de gemen-
samma mål som bildar basen för solidariteten och identiteten. Den kollek-
tiva identiteten är statlig snarare än etnisk. Särskilt det franska nationsbyg-
get kan förstås som ett exempel på en sådan strategi (Lorenz 1996:31f).  

Den andra strategin förstås som essentialistisk och bär starkare prägel av 
den mekaniska solidaritetens solidaritetsprincip än den förra; staten base-
ras på idén om härstamningsgemenskaper, ett folk, ett språk, en nation 
(Bauman 1992, 2002; Habermas 1995:125ff; Kymlicka 1998:19). Natio-
ner som grundas på en essentialistisk strategi hålls med andra ord samman 
av komponenter som vanligtvis associeras med etniska gruppers känne-
tecken. Den europeiska erfarenheten visar emellertid att båda dess strategi-
er har sammanblandats i formandet av europeiska stater:  

On the one hand ’nation’ of course designates modern community delivered 
of the traditional ’organic’ ties, a community in which the pre-modern links 
tying down the individual to a particular estate, family, religious group, and 
so on, are broken – the traditional corporate community is replaced by the 
modern nation-state whose constituents are ‘citizens’: people as abstract in-
dividuals, not members of particular estates, and so forth. On the other 
hand, ‘nation’ can never be reduced to a network of purely symbolic ties: 
there is always a kind of ‘surplus of the Real’ that sticks to it – to define it-
self, national identity must appeal to the contingent materiality of the 
‘common roots’, of ‘blood and soil’ and so on. In short, ‘nation’ designates 
at one and the same time the instance by means of reference to which tradi-
tional organic links are dissolved and the remainder of the pre-modern in 
modernity […] (Zizek 1991:20). 

Här framförs ståndpunkten att vår tids demokratiska stater ofta bygger på 
såväl konstitutionella som nationella eller etniska representationer.  Poäng-
en är att båda dessa strategier i praktiken har varit handlingsorienterande 
när solidaritetens gränser och omfång formulerats i europeiska stater (Lo-
renz 1996:31ff, 2006:42ff; Balibar 2002:119ff). Samtidigt som stater med 
självförståelse som moderna demokratier strävar efter att upplösa traditio-
nella sociala relationer, rymmer de återstoden av dessa. De flesta europeis-
ka stater i dag omfattar följaktligen både den konstitutionella och den 
essentialistiska strategin. Tyskland betraktas som det tydligaste exemplet 
på en sådan sammansatt strategi, men även den svenska statsbildningens 
uppbyggnad anses vara resultatet av en sådan (Habermas 1995:125). Detta 
visar relevansen av Durkheims ståndpunkt att inga samhällen är antingen 
mekaniska eller organiska utan som regel rymmer båda dessa strategier, 
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om än med varierande tyngdpunkt (Durkheim 1893a/1984:340f, 1893b/ 
1978:32). 

Resultaten av denna dubbla strategi framträder i den social- och integra-
tionspolitik som SoL och integrationspolitiken är uttryck för. Föreställ-
ningar om oss (svenskarna) som jämlika och jämställda och dem (invand-
rarna) som ojämlika och hierarkiska slår igenom i integrationspropositio-
nen och, som vi senare skall se i kapitel 8, även i SoL:s kommentarer. 
 
Mångfald, jämlikhet och identitet i fallstudien 
SoL:s centrala representationer solidaritet, demokrati och jämlikhet ut-
trycker samhällets övertygelser och de ideal som förväntas genomsyra det 
sociala arbetet. Men vad betyder begreppen i det dagliga sociala arbetet 
och hur ger lagtexterna socialtjänsten och dess socialarbetare vägledning i 
arbetet? Vi skall nu se vilka laddningar dessa begrepp, jämte kulturell 
mångfald och identitet, har för respondenterna och om samtalet med soci-
alarbetarna kan klargöra den otydliga relationen mellan begrepp som 
mångfald, solidaritet och individens självbestämmande. 

Jag har tidigare påpekat det problematiska i uppdelningen mellan be-
greppen mångfald och mångkulturalism26 och fann det också omöjligt att 
diskutera dessa frågor i intervjuerna utan att relatera till individer och 
grupper samtidigt. Skälet är att kulturell identitet förvisso bärs av individer 
men är kollektivt konstruerad. När jag pratat om mångfald i intervjuerna 
har jag använt formuleringarna ”kulturell och religiös mångfald” och ”det 
mångkulturella samhället” synonymt. Det har visat sig att respondenterna 
inte gör någon åtskillnad mellan dessa begrepp, utan pratar om samma 
typer av situationer och ger liknande exempel oavsett hur jag har formule-
rat frågorna i de enskilda intervjuerna. 

 
Det mångkulturella samhällets kännetecken 
Respondenternas uppfattningar om ett mångkulturellt samhälle och kultu-
rell mångfald rör sig från konstateranden om befolkningens kulturellt plu-
ralistiska demografiska struktur och utsagor om nya exotiska maträtter, till 
föreställningar om ”invandrarnas” tätare sociala familjegemenskap och 
frågor om problematiska moraliska glapp i samhället.  

En av respondenterna menar att ett mångkulturellt samhälles främsta 
kännetecken är att det präglas av närvaro av olika kulturella grupper inom 
samma politiska gemenskap:  

                                                      
26 Se Mångfald och mångkulturalism i kapitel 1. 
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Ett mångkulturellt samhälle, om vi inte blandar in Sverige, tänker jag är ett 
samhälle där olika kulturer och etniciteter kan verka och samverka, alltså 
att det blir någonting berikande […]. Sedan innebär det ju naturligtvis att 
det kommer att bli krockar, för att man ser olika på saker, speciellt värde-
grunder kanske, men det är ju också utveckling. Jag tänker att den svenska 
kulturen, så som vi ser den, ju inte alltid har varit så här. Vad är då svenskt? 
Eller vad är svenskt idag och vad var svenskt för 100 år sen? Vad såg vi då 
som idealet? (ip6)27 

Respondenten klargör att samverkan mellan kulturella kollektiv kan vara 
konfliktfylld, beroende på att en mångfald kulturer ofrånkomligen medför 
närvaron av en mångfald ”värdegrunder”. Ordet värdegrund skapar en 
vändning i hennes tankekedja och ger henne skäl för kritik av begreppet, 
därför att det bär med sig ett tänkande där ”kultur” uppfattas som något 
fast och oföränderligt. I citatets fyra sista meningar gör hon upp med den-
na uppfattning och påpekar att samhällen och kulturer ständigt förändras. 
Hennes tankekedja visar att de motsägelsefullheter som finns i lagen och 
integrationspropositionen också genomsyrar det sociala arbetets praktik 
såsom hon uppfattar den. 

 
Ojämlik möjlighet till deltagande i samhällets normbildande processer 
Respondenterna påpekar att Sveriges kulturella och religiösa demografiska 
mångfald inte återspeglas i dess centrala institutioner. Nyanländas makt att 
påverka samhällets normbildande processer är mycket liten och lagarna är 
i allmänhet förankrade i en kollektiv identitet som förutsätter individua-
lism och solidaritet med alla inom staten. Detta tänkande är starkt förank-
rat i SoL och även hos socialarbetarna:  

Det är en del av den samhälliga tanken i Sverige. Vi har ju ändå ett mer in-
dividualistisk samhälle än ett kollektivt samhälle. Då genomsyrar det lagar-
na och kommer också fram i verksamheten. Det är ändå idealet att man 
skall bli en vuxen människa som kan klara sig själv. (ip2)  

Vissa grupper kommer ju naturligtvis att upplösas och bli en del i den starka 
normen. Den svenska kulturen kommer ju att vara den, den största, tänker 
jag, och utifrån det också den starkaste och rådande som genomsyrar hela 
vårt juridiska system, eller hur man nu skall säga. Vårt välfärdssystem är ju 
uppbyggt på vår individualistiska syn på människan till exempel. (ip6) 

                                                      
27 Det kan vara lämpligt att påminna om att när klammer används i citaten sker 
detta i tre syften: 1) Klammern innehåller föregående eller efterföljande intervjutext 
i syfte att tydliggöra citatets mening. 2) Klammern innehåller text som ersätter en 
namngiven person, plats eller verksamhet. 3) Klammern är tom och markerar att 
delar av respondentens utsaga har avlägsnats i syfte att koncentrera innehållet. 
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Lagarna är uttryck för ”den starkaste och rådande” kulturens dominans: 

I Sverige finns det en kultur som genomsyrar det svenska samhället med la-
gar och regler, och allting kommer från hur det har varit innan, en historik. 
Då har den kulturen företräde i det mesta. Men sen är det inte alltid en ho-
mogen kultur, utan det finns olika sätt att tycka och tänka […] så [när det] 
kommer andra kulturer blir de inte jämbördiga helt och hållet. Allt från att 
man inte har namnsdag i almanackan till att lagar inte alltid passar in. Sen 
kanske det inte skall vara så att det passar in, det vet jag inte. (ip2) 

Historiska processer är en viktig faktor för gruppers ojämlika roll i samhäl-
lets normbildande processer, menar flera av respondenterna, och uttrycker 
en implicit kunskap om kollektiva representationers rötter och långsamma 
förändringstakt. En av respondenterna framhåller lagarna som historiska 
och strukturella avtryck av ”värdkulturen” som alla inte har jämlik makt 
att utforma: 

Ja, alltså i Sverige lever familjer med många olika kulturtillhörligheter, så är 
det. Om man använder det som någon slags definition så är det ett mång-
kulturellt samhälle. Tittar man på lagstiftningen och ser hur den förhåller 
sig till olika kulturer, om den är anpassningsbar som du var inne på tidigare, 
då är vi ju inte ett mångkulturellt samhälle. Oftast inte. Sedan finns det sä-
kert ärenden där man hänvisar till att: ”Den och den gjorde så på grund av 
kulturtillhörighet.”Det kan jag tänka mig, men inte grunden för hur vi för-
håller oss, den är ju baserad på värdkulturen. […] Och [lagen] har växt fram 
under en lång, lång tid, det är någonting som man formulerar undan för un-
dan, det är ju inte så att en ny formulering dyker upp vart femte år, utan det 
är någonting som har växt fram. Och det som händer nu i Sverige, alla de 
olika människor som lever här med olika föreställningar som tänker vad 
som är rätt och fel och sant och falskt. Det är någonting som […] inte för-
ändras över en natt eller ens över tio år. Det är också ett samspel, det är ju 
ett samtal. (ip11) 

Sammanfattningsvis lyfter socialarbetarna upp lagarnas kulturella grund 
som ett hinder för inkludering av nya grupper och antyder att integrations-
processerna inte kännetecknas av den rörelse i riktning mot att alla sam-
hällsmedborgare känner att de är ”upphovsmän till just de rättigheter som 
de förväntas respektera som adressater” (Habermas 1995:68) som är kon-
stituerande för demokratin.  

Idén om det svenska samhället konstitueras av individen som grundläg-
gande enhet tillsammans med en idé om kollektivt ansvarstagande som är 
upprinnelsen till välfärdsinstitutionernas existens. Denna relation är så 
självklar för socialarbetarna att flera av dem har svårt att verbalisera den. 
Men individualism och jämlikhet är ett påbud som alla inte vill leva upp 
till tror respondenten nedan:  
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Men det individualistiska får ju något negativt över sig ju längre det dras. 
Det finns ett behov av att ha en grupp och höra samman med en grupp och 
ha gemenskap. Men om det dras för långt blir det inte heller bra, då det blir 
ett tvång och en ofrihet att jag måste vara individuell på något sätt, att jag 
måste leva upp till min potential, att jag har alla möjligheter vad de än skul-
le vara […] Som ideal eller idé kan jag säga att jag är för det. […] Och däri 
ligger acceptansen för mångfald, att man faktiskt kan göra på olika sätt. 
Vissa har möjlighet att vara jätte individuella och vissa har möjlighet att 
känna behov av en grupp utan att det skall vara någon värdering i det […] 
Förstår du alls? (ip2) 

I citatet påpekar respondenten att kravet på individualisering och autentici-
tet kan vara problematiskt därför att det kan motarbeta mångfaldsbegrep-
pet. Det gör att integrationen inte alltid är tvångsfri, eftersom den kräver 
att alla samhällsmedlemmar omfattar det svenska samhällets grundläggan-
de värden, det vill säga dess kultur. Liksom i integrationspropositionen 
framträder mångfald och assimilationstvång som två ömsesidigt motsägel-
sefulla, men sammantvinnade representationer i intervjumaterialet.  

 
Socialtjänstens roll i skapandet av mångfald  
Med utgångspunkt i att socialtjänsten antas institutionalisera grundläggan-
de värderingar i samhället ställer jag frågan till respondenterna huruvida 
deliberation mellan en mångfald av moraliska uppfattningar är möjlig 
inom socialtjänsten. Är socialtjänsten kulturellt öppen eller kulturellt slu-
ten? Detta är en fråga som väcker eftertänksamhet: 

Det har jag aldrig tänkt på så, jag tror att den är öppen. Fast det är klart att 
[lagen] är ju skriven av svenskar för svenska samhället rakt av så som det 
såg ut på 80-talet, det har hänt mycket sen dess. (ip17) 

Andra respondenter uttrycker en förhoppning om att socialtjänsten trots 
allt bidrar till att öka mångfalden genom att socialarbetarna är vana vid att 
möta olika världsbilder:  

Mer hoppas jag ju att socialtjänsten bidrar till det. För att vi som jobbar här 
ändå är vana vid att möta så många olika typer av kulturer och tankesätt 
som man har med sig. Att man försöker anpassa sig till det. Om det var ett 
svar på frågan. (ip20)  

Flera av respondenterna kommer under intervjuns gång fram till att social-
tjänsten bidrar till att minska samhällets kulturella mångfald, men åtskilli-
ga av dem hoppas att detta ändå inte skall behöva vara fallet. I samtalet 
om detta avsöker de möjliga sätt att förstå socialtjänstens roll i en mång-
faldskontext. De laddar sina insikter med olika normativa innebörder och 



148  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

visar att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att tänka bortom demokra-
tins paradox; det vill säga att de berör spänningen mellan kulturella grupp-
rättigheter och individuella rättigheter. Respondenterna nedan uttrycker 
det så här: 

[…] just för att man försöker att integrera och försöker att påvisat att det 
här gör vi här och det här är vår lagstiftning. (ip12) 

Oj, nej vi bidrar inte [till att öka mångfalden], nej det tror jag inte […] för 
på ett vis så försöker ju vi att ändra dem som använder sig av vissa uttryck 
som de har för sin kultur. Det försöker vi att ändra. (ip19) 

Jag tror att man minskar [mångfald] mer än man ökar, socialtjänsten kom-
mer ju med det svenska. De flesta som jobbar är svenskar och vi kommer 
med vår kultur och vår bakgrund och våra idéer om hur det är i Sverige […] 
med lagarna och allting som vi försöker propsa på. På vårt sista samråd dis-
kuterade vi just att vi inte får slå våra barn, men i en annan kultur så är det 
helt okej att slå sina barn. Men skulle vi vända på det att någon skulle 
komma till oss och tala om för oss att nu skall du slå ditt barn då ”det kan 
jag ju inte göra, vad håller du på med, slår du?” Vi påverkar dem så mycket 
med våra svenska regler och vi tvingar på dem vad vi anser är det rätta. El-
ler lagen säger så. Så mindre i så fall är svaret. (ip 22)  

Citatet nedan är ett exempel på en typisk vändning som flera av socialarbe-
tarna gör. De inser att socialtjänstens funktion är assimilatorisk, men hop-
pas ändå att den kan bidra till att uppmuntra kulturell mångfald. Hoppet 
kommer ur en önskan om att samhällets solidaritet skall präglas av den 
moraliska princip som förutsätter intersubjektiva relationer mellan männi-
skor i betydelsen att ”två olika subjekt kan mötas utan att förlora sin olik-
het” (Habermas enligt Carleheden 1996:197f). Respondenten hoppas att 
socialtjänsten inte gör samhället ”mer homogent” (homogenitet skall här 
förstås som den kulturella mångfaldens motsats), men hänvisar i samma 
stund till samhällets allmänna inställning som drar i en assimilerande rikt-
ning. Hoppet övergår till en känsla av hopplöshet inför den problematik 
som respondenten förknippar med mångfaldens avigsidor.  

Jag hoppas att vi inte gör det mer homogent, men jag är inte så säker på det 
eftersom vi har en massa andra runtomkring som tycker en massa saker, att 
så där får man inte leva, men jag hoppas att man ändå tänker på vilket ur-
sprung klienterna har. Fast det är klart, det är klart att det stör mig att man 
kommer hit med en sådan problematik som hedersrelaterat våld och vi inte 
vet hur man skall handskas med det […] jag gillar inte att det helt plötsligt 
dyker upp massor med kvinnomisshandel i de här familjerna, att det är 
självklart att man får slå. Det tänker jag också när jag är i mina stunder, vad 
skall ni komma hit och slå era kvinnor för? Och barnen? Så jag hoppas 
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ändå att socialtjänsten är så individinriktad att man försöker hjälpa på det 
sätt som ändå finns. (ip21) 

Respondenten avslutar sin replik med den enda lösning på detta dilemma 
som hon kan finna: att fokusera på individens okränkbarhet. Av hennes 
resonemang framgår att samhällets mångfaldsambitioner huvudsakligen är 
retoriska avseende kulturens normativa sidor. Det innebär att människors 
handlingsutrymme regleras av lagar som de inte själva har föreskrivit, lagar 
som individer kan känna sig främmande inför. Samtidigt står hon som 
socialarbetare hjälplös inför vad hon uppfattar som en typ av återkom-
mande social problematik som hon förknippar med invandring. Respon-
denten uttrycker ett avståndstagande emot vad hon uppfattar som den 
starkastes rätt att kräva lydnad av sina underordnade inom den traditionel-
la, hierarkiska och konforma familjen, vars sociala organisation står i mot-
sättning till individuella rättigheter inom den utvidgade samhällsgemen-
skapen. I konflikten mellan dessa sociala organisationer är socialtjänstens 
roll assimilatorisk såtillvida att lagstiftningen samt socialtjänsten och dess 
socialarbetare tveklöst företräder individualiseringens ideal. 
 
Jämlikhet och individuella rättigheter 
Jämlikhet och individuella rättigheter som bygger på idéer om individens 
okränkbarhet hör samman och framträder som centrala representationer i 
intervjuerna. Men det är anmärkningsvärt att jämlikhet i betydelsen lika 
villkor för alla i samhället oberoende av klass, kön, kultur och religion, 
genom intervjuernas gång - liksom i integrationspropositionen - ofta för-
växlas med eller ses som synonym med jämställdhet mellan män och kvin-
nor. Begreppen jämlikhet och jämställdhet glider omkring mellan varandra 
i intervjuerna och är ofta svåra att bena ut under analysens gång. 

Respondenterna identifierar kriterier för jämlikhet såväl på individuell 
som på gruppnivå. De ser det som problematiskt att alla samhällsmedbor-
gare inte har jämlik tillgång till makten över samhällets normbildande pro-
cesser och över sin position inom familjen. På gruppnivå handlar jämlikhet 
om alla gruppers möjlighet till deltagande i utformningen av samhällslivet 
på lika villkor tillika med solidaritet med alla inom staten, medan det på 
individuell nivå handlar om jämställdhet inom familjen: 

Hur skall man formulera det här nu då, det kommer olika trådar - det finns 
ju några slags grundvärderingar och normer i det svenska samhället som 
man ändå har levt efter under ett visst antal år och under modern tid kan 
man säga. Som har växt fram, just det här, det är väl speciellt för Sverige att 
man har det här med barnaga, vi var väl tidiga med att förbjuda det? (ip 16) 
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I: Först i världen.  

Först i världen till och med? Det finns ju ändå hos oss och nu kommer man 
att införa andra saker […] respekt för sin medmänniska [är en väldigt 
grundläggande del av den svenska identiteten] på ett annat sätt tycker jag i 
alla fall många gånger att man ser att vi har en högre respekt för varandra 
här. (ip 16) 

Jämlikhets- och/eller jämställdhetstänkandet förstås av respondenterna som 
avskaffandet av ”barnaga”, ”respekt för sin medmänniska”, ”högre re-
spekt för varandra” som individer samt horisontala relationer och kom-
munikativ öppenhet inom familjen. En av respondenterna understryker att 
socialtjänstens interventioner ofta sker när individuella rättigheter under-
trycks inom familjen med ålder eller kön som argument:  

Jag kommer osökt in på det här med aga […] man förstör en människa bara 
för att man inte vill förstöra en annan människa? Vad är det som gör att 
den ena människan är mer värd än en annan? (ip12)  

Respondenten refererar här till den mekaniska solidaritetens auktoritära 
relationer med ålder, och kön och status som ordnande princip. Hon vän-
der sig emot att den som är i ett överläge i hierarkiska familjerelationer har 
rätten att underkuva den som har en lägre position inom hierarkin. Det är 
utmärkande för samtliga socialarbetares uppfattning om sociala relationer 
att den enes individuella frihet upphör vid den gräns där den hotar att be-
skära en annans. De centrala värderingarna kring jämställdhet inom famil-
jen kan inte förhandlas, anser en samfälld skara av socialarbetare.  

Respondenten nedan påpekar att jämställdhet framförallt bör förstås 
som ett ideal som uttrycker det svenska samhällets vilja att sträva efter 
förändring av samhällsinstitutionerna i riktning mot ökad jämställdhet, 
snarare än som ett tillstånd: 

Sen är det rent lagmässigt vissa rättigheter och skyldigheter som man anser 
vara viktigare än andra. Så skulle det kanske vara svårare att flytta till ett 
land med en hel annan jämställighetspolicy och då är den absolut inte helt 
perfekt i Sverige, absolut inte. (ip 2) 

Trots sina ideal om jämlikhet och jämställdhet är samhället långt ifrån 
jämlikt och jämställt, understryker hon, men utan ideal för jämlikhet och 
jämställdhet skulle samhället inte kunna agera i riktning mot idealen.  

Jämlikhet framträder i intervjuerna som ett av den svenska kollektiva 
identitetens, svenskhetens, mest centrala uttryck, men socialarbetarna ten-
derar att huvudsakligen fokusera dess individbaserade aspekt som är jäm-
ställdhet inom familjen. 
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Individperspektiv 
Vi har sett att lagen genom sin neutrala kategorisering aktiverar ett ab-
strakt medborgarbegrepp. I SoL:s portalparagraf understryks individens 
självbestämmanderätt och integrationspolitiken understryker vikten av 
etnisk och kulturell mångfald tillsammans med individens rätt att själv 
välja graden av assimilation i det svenska samhället, med motiveringen att 
ingen bör påtvingas svenskhet. Vi har också sett att socialarbetarna är 
tveksamma till om samhället, genom socialtjänsten, inbjuder till den sam-
hällsintegration genom öppenhet och dialog som integrationspropositionen 
löst skisserar. Respondenterna anser att moraliska glapp bäst kan över-
bryggas när ett individperspektiv tillämpas vilket en av dem uttrycker på 
ett särskilt tydligt sätt: ”Så jag hoppas ändå att socialtjänsten är så individ-
inriktad att man försöker hjälpa på det sätt som ändå finns” (ip21). I in-
tervjuerna framträder individen som den nod - den mest centrala av alla 
representationer - som socialarbetaren utgår ifrån och återvänder till. Inom 
barn- och ungdomsarbetet koncentreras denna nod i begreppet barnets 
bästa. 

Under tiden som jag har arbetat med denna studie har såväl minoriteters 
som barns rättigheter stärkts i svensk lagstiftning vilket visar att den spän-
ning mellan individuella och gruppbaserade rättigheter som demokratins 
paradox betecknar, ytterligare har skärpts under denna tid (se t.ex. 1 kap. 
2 § i SFS 1974:152, reviderad 2010:1408).        
 
Kampen om barnets bästa 
I uppfostran vidareförs kulturen genom socialisationsprocessen. Därför är 
normer för uppfostran centrala representationer i alla mänskliga samhällen 
i form av särskilda föreställningar om barn och vad socialisationsprocessen 
syftar till (jämför Habermas 1984b). Skilda uppfattningar om barns bästa 
och målet för uppfostran är återkommande inslag i interaktionen mellan 
socialarbetare och klienter. 

Det sociala utredningsarbetet kompliceras när klienters kulturellt ut-
tryckta vilja står emot samhällets centrala representationer såsom de kom-
mer till uttryck inom socialtjänsten. Som en väg ut ur denna konflikt vrider 
lagstiftaren perspektivet bort från de potentiellt krävande, konkreta, vuxna 
klienterna och fokuserar på den mest formbara av dem alla, barnet. Barnet 
som klient. Barnet som en i princip abstrakt medborgare. Barnet som den 
demokratibaserade solidaritetens mest sårbara element genom vilket kli-
entbegreppet avgränsas.  

När socialarbetarna inte lyckas ta alla de hänsyn som uppfyllandet av 
mångfaldens imperativ kräver, mildras känslan av repression genom idén 
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om barnets bästa. Denna idé ger socialarbetaren en känsla av en acceptabel 
lägstanivå, en möjlig fristad från demokratins paradox: 

Och de gånger man inte kommer överens så blir det ju ändå på barnens vill-
kor. Även om vi som vuxna inte är överrens så blir det ju att det här barnet 
behöver hjälp, och försöka hämta kraft i det. Det kan ju många gånger vara 
oerhört tufft med föräldrar som […] det känns ju jättetufft. Men det försö-
ker i alla fall jag att hämta kraft i. Förhoppningsvis är det detta som är det 
bästa för barnet, att den här utredningen som vi ändå har gjort visar på det 
och att det här barnet behöver det här stödet. (ip7) 

När det inte är möjligt att uppnå konsensus mellan socialarbetare och 
vårdnadshavare om barnets bästa, tar socialarbetaren fasta på möjligheten 
att ”hämta kraft i” en känsla av att handla rätt i enlighet med samhällets 
institutionaliserade uppfattningar om barnets bästa. Idén om barnets bästa 
är dock inte en varaktig fristad, för vad som är barnets bästa är naturligtvis 
inte alltid självklart när olika representationer står emot varandra i en 
samhällskontext där kulturella och religiösa rättigheter skall respekteras. 

Barns rätt till individuell frihet framträder som ett starkt skäl för att 
(tillfälligt) upphäva vårdnadshavarnas grundlagsfästa kulturella och reli-
giösa rättigheter. Socialarbetarna finner en fristad i sin roll som handlägga-
re och kan bortse från bandet mellan barnet och dess eventuella tillhörighet 
i en minoritetsgrupp som ”vill överleva” (jämför Taylor 1994:64). Det ser 
ut som om kampen om barnets rätt accentueras när den aktuella familjen 
är insatt i en etnisk eller religiös minoritetskontext. Det ut som om männi-
skors rätt till deltagande i samhällslivet på jämlika villkor med bibehållna 
kulturella och religiösa rättigheter tonar bort och förlorar i betydelse när 
barnet betraktas som den mest sårbara av alla involverade personer28.  

Staten som lagstiftare poängterar att barn inte enbart är familjens eller 
släktens ansvar (Norström & Thunved 2007:280ff). De är heller inte famil-
jens egendom och medel för dess mål. De är snarare hela samhällets ansvar 
oavsett barnets kön, dess etniska eller religiösa tillhörighet, hudfärg eller 
ålder och subjekt i sin egen rätt:  

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall be-
handlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (§ 1 i SFS nr: 
1995:974) 

                                                      
28 Jag har tidigare påpekat att grundlagen har ändrats i en riktning som stärker 
demokratins paradox (se under rubriken Demokratins paradox i kapitel 1). Änd-
ringen innebär att såväl barns som minoriteters rättigheter stärkts (1 kap. 2 § i SFS 
nr: 1974:152). Ändringen trädde i kraft 1 januari 2011.  
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I förverkligandet av barns rättigheter spelar socialtjänsten en viktig roll. 
Socialtjänstens insatser skall i första hand underlätta familjens uppgift att 
ge barn och unga materiell och känslomässig trygghet (Norström & Thun-
ved 2007:100), eftersom familjen uppfattas som den viktigaste sociala 
gruppen för barn under uppväxten. Därför är det socialtjänstens särskilda 
ansvar att i nära samarbete med hemmen främja en ”allsidig personlighets-
utveckling” och en ”gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och 
ungdom”. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot att följa barns och 
ungas utveckling om det finns tecken till en ”ogynnsam utveckling”. När 
någon befarar eller observerar att barn och unga ”riskerar att utvecklas 
ogynnsamt” och detta kommer till socialtjänstens kännedom skall den 
”sörja för att de får det skydd och det stöd som de behöver”. Om detta 
inte kan uppnås i nära samarbete med hemmet skall ”vård och fostran 
utanför det egna hemmet” ges om hänsynen till barnets eller den unges 
bästa motiverar det (ibid:100).  

Lagen visar sina bästa avsikter som de svagastes företrädare samtidigt 
som den definierar de kulturella rättigheternas gränser och frågorna hopar 
sig: Vad är en allsidig personlighetsutveckling? Vad är en gynnsam fysisk 
och social utveckling? Vad är det bästa för ett ensambarn i Överkalix, en 
storasyster i Malmös förorter, en pojke som är yngst i en syskonskara på 
fem i Södertälje, syskonen i tvåbarnsfamiljerna i Danderyd, Karlstad, Bjuv 
eller Tidaholm som lever under vitt skilda sociala, infrastrukturella och 
ekonomiska villkor?  

 
Principen om barnets bästa 
Principen om barnets bästa har först uttryckts explicit i 2007 års utgåva av 
SoL (Norström & Thunved 2007:36f), vilket är ett av flera tecken på att 
barnets bästa är en representation som tilltar i styrka vilket även stärkan-
det av grundlagen på denna punkt visar29. I lagens kommentarer kan vi 
läsa att ”[n]är åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till 
barnets bästa kräver. Med barn avses varje barn under 18 år” (1 kap. 2 § 
SoL i ibid:36). Att ta hänsyn till barnets bästa innebär att socialtjänsten vid 
en åtgärd som rör barn, särskilt skall beakta vad hänsynen till barnets bäs-
ta kräver. Bestämmelsen grundas i FN:s Barnkonvention (artikel 3) som är 
en av konventionens grundpelare. Den bygger på försanthållandet att barn 
i kraft av deras fulla och lika människovärde tillsammans med barns sär-
skilda sårbarhet är i behov av särskilt stöd och skydd.  

                                                      
29 Se under rubriken Demokratins paradox i kapitel 1. 
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Barnkonventionen föreskriver att alla myndigheter så långt som möjligt 
skall ha försäkrat sig om att barnets bästa har övervägts och redovisats i 
beslutsprocessen. Konventionen kräver emellertid inte att barnets bästa 
alltid skall vara utslagsgivande. Det kan exempelvis handla om att flera 
olika, relevanta intressen står emot varandra. I de fall då andra intressen 
tillåts väga tyngre än barnets, måste den beslutande myndigheten tydligt 
kunna visa att en sammanvägning av relevanta intressen har gjorts i det 
enskilda fallet. Barnperspektivet måste alltid explicitgöras i dokument som 
rör barn (Norström & Thunved 2007:36f).  

 
Mångfald, identitet och barnets bästa 
I mötet mellan socialarbetare och klient inom socialtjänsten möts en mång-
fald av representationer för barnets bästa. Det är därför inte alltid själv-
klart vad som är barnets bästa i det enskilda fallet och det är knappast 
möjligt att formulera en giltig regel om hur det skall förstås:  

[…] det kanske inte finns ett bästa. Jag vet inte om det egentligen är funk-
tionellt att prata om det bästa för barnet, för det handlar om den kontext 
som barnet befinner sig i. Det som är gott för ett barn i ett visst samman-
hang kan ju vara rent illa för ett annat barn. (ip11) 

Respondenten poängterar att barn lever i olika kulturella kontexter bero-
ende på klass, religion eller minoritetsskap och att det sociala arbetet bör 
bedrivas inom barnets egen livsvärldskontext. Socialarbetaren berättar att 
hon ofta ställer sig frågan, ”Vem skall räddas och från vad? Skall jag räd-
das för att jag vill räddas eller för att du vill rädda mig?” (ip11). Respon-
denten explicitgör en ofta förekommande motsättning mellan barns 
och/eller deras familjers egna livsmål och socialtjänstens mål. Hon visar 
också att hon rymmer en uppfattning om det sociala livet som mångfaldigt 
och föränderligt vilket kräver att socialarbetaren är lyhörd för det formba-
ra barnets egna önskningar. Ett sådant förhållningssätt innebär att barnet 
respekteras som subjekt och barnets egen identitet och rätt till makt i be-
dömningen av dess eget bästa erkänns. Avvägningen mellan barnets bästa, 
dess identitet och egna önskningar sker dock i en ”väldigt delikat balans-
gång” (ip11).  

Som hjälp i detta arbete har utredningsmanualen Barnets Bästa i Cent-
rum (BBIC) utarbetats på ett nationellt plan. De flesta kommuner i Sverige 
arbetar aktivt med BBIC30. BBIC skall underlätta socialtjänstens utredning 
                                                      
30 Akterna har inhämtats innan BBIC började användas i den aktuella kommunen, 
medan intervjuerna har genomförts efter dess införande. Det finns ändå skäl att 
kort beröra detta utredningsmaterial eftersom det är ett led i en nationell ansats att 
stärka barnperspektivet inom socialtjänsten.  
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av barns behov på samma gång som socialtjänstens arbete tydliggörs för 
barn och föräldrar31 (ip23 & 24). Med BBIC som utredningsinstrument 
förväntas barnets behov framträda parallellt med föräldrarnas förmåga att 
tillgodose dessa32. Varje kommun har anställda som särskilt ansvarar för 
implementeringen av BBIC och jag har intervjuat de ansvariga socialarbe-
tarna på det socialkontor jag studerar i egenskap av informanter. Det är 
socialarbetarnas förhoppning att utredningsmanualen skall ge metoder för 
att nyansera likhetstänkandet och öka möjligheten till kulturella hänsyn i 
syfte att utveckla ett mer rättssäkert, individanpassat och klientcentrerat 
arbete (ip 23a & 23b). De lyfter fram identitetsbegreppet som särskilt vik-
tigt i detta sammanhang: 

Socialstyrelsen har utverkat någon slags lathund för vad man kan tänka sig, 
vad är identitet om man är mellan 10 och 14 år […] men det var många 
[kollegor] som tyckte att det var svårt att prata om självkänsla, självbild och 
om man kom från ett annat land, hur skall man kunna prata om saker utan 
att man känner att man trampar någon på tårna? Men […] det är många 
som har med identitet [i utredningarna] nu och pratar om det. Sen tror jag 
nog att det fortfarande är ett utvecklingsområde som det så fint heter. Det 
är ju inte så att det är det som vi pratar mest om, utan hälsa och utbildning 
är väl fortfarande det som är enklast att prata om. Utsatthet kanske, rela-
tioner. (ip23a) 

Informanten understryker vikten av att socialarbetare pratar om identitet 
med sina klienter, men påpekar samtidigt att det är ett område som social-
arbetare i allmänhet har svårt att prata om. De uppfattar sig som okunniga 
om vad identitet överhuvudtaget är för något. De socialarbetare som är 
ansvariga för implementeringen av BBIC-manualen framhåller att identi-
tetsbegreppet i BBIC både har en kollektiv och en individuell innebörd, 
”både som etnisk grupp men också som vem är jag i relation till dig som 
bara är jag” (ip23a): 

Ja, eller här är min gräns, här är du, här är jag. Vet jag varför jag är place-
rad, vet jag mitt ursprung, vem är jag, jag identifierar mig med någon kän-
dis, min identitet ligger i att jag vill bli som han eller hon. Förstår du vad jag 
menar? (ip23a)  

                                                      
31 I BBIC identifieras sju behovsområden som förtydligas i manualer som skall 
följas genom hela ärendegången (www7).  
32 För att arbeta med BBIC behöver kommunen en licens som beviljas av Socialsty-
relsen. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationell kvalitets-
säkring. 
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Jag erkänner för de två socialarbetarna att jag tolkar detta som ett indivi-
dualiserat och i viss mån konsumtionsorienterat identitetsbegrepp och drar 
slutsatsen att identitetsbegreppets institutionella inramning är oklar i BBIC. 
Detta håller de två socialarbetarna med om. Detta innebär att manualen 
inte förmår hjälpa socialarbetarna att uppfatta barns komplexa identitets-
bildning, i de fall den skapas i en spänning mellan släktens konformitets-
krav och det övriga samhällets krav på individualism och reflexivitet. Möj-
ligen ger manualen i första hand socialtjänsten möjlighet att tala med för-
äldrar om barns identitet, i syfte att förmå dem att skilja mellan barnets 
unika identitetsprocess och sin egen identitet:  

[…] man får någon slags start på det.”Men nu pratar vi identitet och ni mö-
ter inte barnet [utifrån dess egen identitet], den får inte vara klädd som den 
vill eller den får inte ha svenska killar”, om det nu är en muslimsk tjej eller 
vad det nu är. Och då kan man visa att det finns luckor och förklara för 
föräldrarna […]. (ip23a) 

I syfte att fördjupa förståelsen av dessa svårigheter något, kommer jag 
senare att ägna frågan om identitet större uppmärksamhet33. 
  
En mångfald av moraliska representationer och handlingskrav 
Kan man då i mångfaldens namn tänka sig att människor själva får be-
stämma hur de vill uppfostra sina barn även när innehållet i uppfostran 
strider emot det svenska samhällets normer om individuell frihet och jäm-
likhet? 

Nej. Alltså tänker du att det skulle bryta mot lagen hur de skulle uppfostra? 
[…] I ett och samma land? […] Nej alltså vi har ju en övertygelse om vad vi 
tycker är barnets bästa. […] När vi möter andra kulturer och vad de tänker 
är bäst för sina barn, då har vi någonstans tolkningsföreträde eller? Så är 
det ju, eller det blir ju så. (ip19) 

Nej, blir det självklara svaret från samtliga respondenter, människor kan 
inte genom åberopande av självbestämmanderätten själva definiera vad 
som är barnets bästa, om deras uppfattning om barnets bästa strider emot 
samhällets ideal om individuella rättigheter och jämlikhet. Här är samhäl-
lets solidaritet med barnet starkare: 

Jag klurade jättemycket på den här utbildningen som jag var på, att vi håller 
fast vid våra demokratiska rättigheter och att det är det som vi skall sprida 
till alla, även om det inte är okej i de andra kulturella områdena att tjejer 
och killar inte skall få välja sin framtid till exempel - medan vi i svenska 

                                                      
33 Se kapitel 10. 
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samhället sätter det som en av våra rättigheter. Och då skall vi bidra till att 
det är det som gäller, även om det går emot dem. (ip21) 

Samtliga socialarbetare är medvetna om att det är socialtjänstens uppdrag 
att förändra människors sociala praktiker när de strider emot samhällets 
grundläggande uppfattningar om hur livet bör levas, det vill säga mot dess 
normativa ordning. De konflikter de står inför i handläggningsarbetet be-
står i den otydliga relationen mellan mångfald och individuella rättigheter 
som tidigare har beskrivits. Ett återkommande exempel är arbetet med att 
förändra föräldrars uppfattning om en god uppfostran: 

Man vill ju göra barnen till fria individer. Så som vi tycker att barn och 
ungdomar skall få vara. Och vi tar ju bort en del av deras kulturella överty-
gelse om hur de tycker att det skall vara. Så det är svårt. […] Jag vågar inte 
säga att vi gör oss mindre mångkulturella, men det kanske är så. Jag kan 
inte se att vi gör det till ett mer mångkulturellt land, eller jag vet inte vad det 
skulle vara som gjorde det. (ip19)  

Jag har tidigare med stöd av Walter Lorenz (1996) nämnt att gränsen mel-
lan integration och påtvingad assimilation kan vara hårfin. Det är denna 
svåra balans som manifesterar sig i socialarbetarens dilemma mellan kultu-
rellt erkännande och mötet med sociala praktiker som strider emot det 
svenska samhällets centrala representationer för en god uppväxt och ideala 
sociala relationer inom familjen. 
 
Föräldrars samtycke 
Det barnperspektiv som idén om barnets bästa uttrycker omfattar ett krav 
på att socialarbetaren skall komma till tals med det enskilda barnet under 
utredningen (3 kap. 6 § SoL). Men även om det är socialtjänstens ansvar 
att komma till tals med barnet var socialarbetarna vid tidpunkten för in-
tervjuerna beroende av föräldrarnas samtycke34. Det är emellertid inte 
självklart att föräldrar samtycker till barnsamtal. En vanlig motivering som 
föräldrarna ger är att de vill skydda barnet: 

”Nej, men jag vill inte det, för jag tycker inte att mitt barn skall behöva pra-
ta med någon mer”, eller ”Jag vill inte att han skall veta allting”. Där kan vi 
väl tycka att det är så viktigt att höra barnet att vi gör det ändå, men då är 
frågan, vad blir barnet utsatt för då? (ip3)  

När föräldrarna är avigt inställda till att barnsamtal förs, men socialarbe-
tarna ändå tvingar fram ett sådant genom övertalning, befarar socialarbe-

                                                      
34 Kravet på föräldrars samtycke till barnsamtal upphävdes 2010. Se 11 kap. 10 § 
SoL.  
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tarna att det finns risk för att föräldrarna kommer att bestraffa barnet om 
det berättar något som går emot familjens intressen. Fördelen med ett 
barnsamtal skall därför vägas mot risken för att samtalet blir meningslöst 
eller i värsta fall kontraproduktivt ur ett barnperspektiv, därför att barnet 
kan komma att ta skada om samtalet genomförs mot föräldrarnas vilja. 
Barnsamtalets fördelar kan också uppvägas av risken för att möjligheten 
till arbete enligt frivillighetsprincipen äventyras, anser repsondenterna. 
Ytterligare ett hinder handlar om det tveksamma värdet av barnsamtal i 
familjer med komplicerade bindningar mellan barn och föräldrar samt 
utsatta barns ofta starka lojalitet med familjen: 

[…] det vet man ju, barn är jättelojala med sina föräldrar. Jag träffar det här 
barnet en stund, varför skulle det berätta för mig exakt vad det tänker och 
känner och upplever? (ip17) 

Flera av respondenterna har erfarenhet av att barn explicit instrueras av 
sina föräldrar att inte berätta något för socialtjänsten: 

[…] det var helt klart, det var uppgjort, vi skulle få höra barnet, men där vi 
jättesnabbt märker på barnet att det här är ju inget barn som fritt berättar 
om sin situation, och där var det, det var ganska spännande, för det var två 
stycken syskon där vi började med det äldsta syskonet som hade tagit till sig 
instruktioner - kom det ju fram senare - att inte säga någonting och som satt 
och upprepade samma sak hela tiden i stort sett, för det var det man hade 
fått instruktioner om att säga. […]. Man märker det på svaren. (ip3) 

Respondenten har (efter relativt få år i yrket) erfarenhet av barnsamtal som 
hjälper henne att bedöma när ett barn så att säga talar fritt:  

Alltså barn pratar ju ganska fritt och kan associera och berätta och tar in 
olika saker och kan ge exempel eller prata om någonting helt annat än om 
det man har frågat dem, för det var viktigast för barnet just då, om det var 
småstjärnorna som man skulle gå på i skolan eller någonting. Barn är ju 
barn och det är de även när de pratar med oss. Men det kom ingenting så-
dant förrän vi lämnade det ämnet helt och struntade i att prata om familjen, 
vi glömde bort familjen överhuvudtaget och då upplevde vi att vi fick ett 
annat barn, då blev det mer fritt och mer berättande, lämnade exempel, 
kunde beskriva, berätta vad det var man kunde och tyckte och inte tyckte. 
(ip3)  

Här jämför socialarbetaren barnet med sig självt i olika situationer så att 
det enskilda barnet blir måttstocken för samtalets sanningshalt, giltighet 
och mått av ärlighet vilket tyder på en nyanserad och skicklig utredares 
lyhördhet. Barnets implicita yttranden bildar här det stoff som ger utreda-
ren en viss känsla av säkerhet och vägleder hennes handlande. 
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Summering och fortsatt analys: föreställd neutralitet och universalism  
SoL:s abstrakta medborgarbegrepp, dess explicita fokus på brukarkatego-
rier och dess tystnad inför identitetsgrupper gör den blind för människors 
konkreta identiteter vilket innebär att lagen har sin tyngdpunkt i en sy-
stemburen kategorisering av befolkningen. Med utgångspunkt i lagens 
brukarkategorier och tillsynes neutrala position anses lagen inte kunna 
diskriminera. Men avsaknaden av en diskussion om gruppidentiteter i la-
gen är en potentiellt diskriminerande komponent med tvångsassimilatoris-
ka effekter. Lagen uttrycker samhällets ambition att upprätthålla en demo-
kratisk ordning vars olika element kan hänföras till autenticitetens etik och 
den organiska solidaritetens idealtyp. Den tangerar det kosmopolitiska 
medvetandets ideal samtidigt som den härbärgerar dess motsägelsefullhet, 
den förnekade rätten att förbli främling i samhällsgemenskapen. När sam-
hällsinstitutionerna gömmer sig bakom universalism i förnekandet av skill-
nader i gruppidentitet är diskursetikens andra hinder35 en realitet. Diskurs-
etikens andra hinder betecknar det självstyrande och differentierade sam-
hälle vars självidentitet ställer krav på statens institutioner att kunna här-
bärgera människors olika livsprojekt, men som under universalismens 
täckmantel förskansar sig bakom ”den kategoriska giltighetens fasad” för 
att utan att vara explicit på denna punkt undgå avvikande samhällsgrup-
pers eller minoritetsgruppers krav på erkännande (Habermas 1995:29ff). 

Integrationspropositionen är en annan text som diskuteras i detta kapi-
tel. Den utgör en offentlig representation för ideala sociala relationer i 
mångfaldens tecken. Integrationspolitiken understryker vikten av erkän-
nande av alla människors kulturella identiteter enligt antagandet att de 
utgör en nödvändig grund för samexistens på lika villkor. Men trots lagens 
explicita utsagor om människors frihet att själva välja sin identitet, är in-
tegrationspropositionens mångfaldsbegrepp förankrat i en individualiserad 
och statscentrerad samhällsgemenskap som i huvudsak verkar sträva efter 
jämställdhet mellan könen och allas solidaritet med alla inom statsgemen-
skapen. I en stat med en mångfald av livsvärldar medför kravet på anpass-
ning till dessa normer assimilation.  

Respondenterna lyfter fram jämlikhet mellan olika grupper i befolk-
ningen som ett avgörande kriterium för förekomsten av reell kulturell 
mångfald, men påpekar i samma andetag att någon jämlikhet avseende 
makt och inflytande över utformningen av statens institutioner, politik, 
lagstiftning och ekonomi inte existerar. Jämlikhetsbegreppet undergår istäl-

                                                      
35 Jag redogör för detta begrepp under rubriken En mångfald av livsvärldar inom 
staten i kapitel 4. 
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let en förvandling från jämlika levnadsvillkor för alla i samhället till ett 
jämställdhetsbegrepp som relaterar till individuella rättigheter inom famil-
jen. 

Det sociala utredningsarbetet kompliceras när socialtjänstens eller olika 
klienters intressen står emot varandra. Som en väg ut ur denna konflikt 
fokuserar lagstiftaren på barnet som identifierats som den demokratibase-
rade solidaritetens mest sårbara element och klientbegreppet avgränsas. 
För att undkomma demokratins paradox - den konstitutiva motsättningen 
mellan kulturella och religiösa rättigheter å ena sidan och alla individers 
rätt till tvångsfrihet å den andra - bortser socialtjänsten från den vuxne 
klientens kulturellt drivna önskningar och behov och fokuserar endast på 
barnet som klient i en oklar kulturell kontext mellan föräldrarnas och det 
utvidgade samhällets moraliska representationer. När samhället, genom 
socialtjänsten, inte lyckas ta alla de hänsyn som respekten för mångfald 
kräver, mildras känslan av repression genom idén om barnets bästa ur 
socialarbetarnas och lagstiftarens perspektiv. 

Idén om barnets bästa ser ut till att mynna ut i en strategi för samhällets 
hantering av demokratins paradox. Genom att i första hand fokusera barns 
och ungas individuella rättigheter griper samhället in i deras identitetspro-
cesser. Men idén om barnets bästa upplöser inte paradoxen; det förlänar 
den istället en annan accent där idéer om barnets bästa säkrar samhällets 
handlingsutrymme på integrationsfältet. Detta innebär att rätten att handla 
till barnets bästa legitimerar samhällets intervention i familjer av kulturella 
skäl. 

SoL:s likhetssträvan riskerar därför att legitimera ett synsätt som verkar 
rättvist och universalistiskt, men snarare är en skenbar universalism med 
diskriminerande följder. Om socialtjänsten istället följer den särartsbasera-
de politikens logik och tar hänsyn till familjers partikulära uppfattning om 
barnets bästa även när denna uppfattning bygger på släktens och den et-
niska eller religiösa gruppens okränkbarhet, riskerar den å andra sidan att 
kränka barnets värdighet som individ. Problematiken är tvåfaldig och 
handlar dels om att samhället genom socialtjänsten riskerar att förtrycka 
och förneka kulturella och religiösa grupper att utöva sina övertygelser 
fullt ut, dels om att samhället kan tvingas blunda för att barn far illa enligt 
statens och majoritetssamhällets normer.  

De två nästföljande kapitlen handlar om några av socialtjänstens grund-
läggande lagar, regler och procedurer och syftar till att klargöra de mer 
konkreta handlingskrav som villkorar interaktionen mellan socialarbetare 
och klient i det dagliga arbetet. 
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7 Frivillighet och samförstånd  
 
Socialtjänstens arbete skall i första hand bedrivas i frivillighet och samför-
stånd mellan klient och socialarbetare. Socialtjänstlagen (SoL) fastställer 
att socialtjänstens verksamhet skall ”bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet” (1 kap. 1 § SoL). Här betonar lagstif-
taren att socialtjänstens utgångspunkt skall vara den enskildes rätt ”att 
själv bestämma över sin situation”. Därför hör ”kontroll- och tvångsåtgär-
der” inte hemma inom socialtjänsten (Norström & Thunved 2007:36). 

Detta och nästföljande kapitel handlar om några av socialtjänstens 
grundläggande lagar, regler och procedurer och syftar till att klargöra de 
handlingskrav som villkorar interaktionen mellan socialarbetare och klient 
i det dagliga arbetet. Frivillighet och samförstånd lämpar sig särskilt väl för 
analys av det skälet att samhällets integrationsprocesser förutsätter frivil-
lighet. Det har emellertid också påpekats att socialtjänstens interaktioner 
med människor med utomeuropeisk bakgrund snarare präglas av tvångsin-
satser än av frivillighet i samförstånd mellan socialtjänst och dessa klienter 
(Kamali 1999:2; Lundström & Sallnäs 2003; Socialstyrelsen 2006b). I 
detta kapitel undersöks hur förutsättningarna för frivillighet och samför-
stånd villkoras i interaktion mellan flera aktörer.  

All interaktion mellan socialarbetare och klient inleds genom klientens 
egen ansökan eller utomståendes anmälan. Anmälaren kan vara en privat-
person eller en annan offentlig verksamhet. Alla myndigheter har skyldig-
het att anmäla till socialtjänsten när de befarar att ett barn far illa (14 kap. 
1 § SoL). Oavsett om mötet mellan socialtjänstens socialarbetare och klient 
initieras genom klientens egen ansökan eller genom anmälan, är det social-
arbetarens uppgift att arbeta tillsammans med klienten i en anda av frivil-
lighet och samförstånd.  
 
Den ideala interaktionssituationen 
Samtliga socialarbetare i fallstudien berättar att en etablerad relation och 
ett känslomässigt möte mellan socialarbetare och klient är den primära 
förutsättningen för arbete i frivillighet och samförstånd:  

då man får liksom just det här, någon sorts kontakt, när man inte längre är 
något hot och man liksom kan skapa något sorts gemensamt mål. Då känns 
det, jomen det känns ju bra […] alltså att man tar och så ger man det tillba-
ka på något sätt. (ip4) 
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Citatet är ett av åtskilliga exempel på att socialarbetarnas drivkraft i arbe-
tet är det möte som kan uppstå mellan socialarbetare och klient, när klien-
ten inte (längre) uppfattar socialarbetaren som ett hot mot hans eller hen-
nes självbestämmande och integritet. Det är oerhört givande  

att få dela det och få någon slags, i bästa fall, gemensam syn och få hjälpas 
åt. Och det är ett privilegium att få del utav andra människors liv på det sät-
tet. (ip7) 

När klienten är motiverad till att förändra sitt liv är socialarbetarens upp-
gift enkel och kan beskrivas som medierande (jämför Lipsky 1980:4). Allt 
socialarbetaren då behöver göra är att bereda väg för klienten eller fungera 
som ”dörröppnare”, ”mellanhand” eller ”vägvisare”. De metaforer som 
hänvisar till socialarbetarens medierande roll är rikliga i intervjumaterialet. 
Mot bakgrund av denna studies teoretiska tolkningsram kan detta tolkas 
som att allt socialt förändringsarbete bygger på ett kommunikativt växel-
spel som idealt landar hos klienten. När klient och socialarbetare samarbe-
tar på detta sätt  

har vi tillsammans goda möjligheter att hjälpas åt och komma fram till det 
mål som föräldern eller ungdomen bett om hjälp med. (ip8) 

Att komma till samförstånd är att ”skapa något gemensamt mål” (ip4). 
Det kräver att klienten känner förtroende för socialtjänsten och känner sig 
trygg: 

[Det gäller] att hitta förtroendet och tryggheten. Det handlar ju mycket om 
att vara trygg i kontakten. Man skall ju förmedla ett lugn och en trygghet i 
det man gör, vi kan ju göra så ingripande saker. Socialtjänsten gör ju det. 
(ip11)  

Men dels att ta del av människors livsöden och sen också kunna få dem vi-
dare. Oftast när de har kommit hit har de ju stannat upp kan man ju säga 
lite […] Men jag tycker att det är kul att jobba med människors egna lös-
ningar. Att inte själv ta för stor plats […] utan mer lyssna in, och det gör 
man ju mycket med utredningar […] och lyssna på det de faktiskt säger. 
(ip10) 

Att höra människors berättelser och faktiskt lyssna på vad de vill förmedla 
gör mötet känslomässigt laddat på ett positivt sätt. Det är ”roligt”, utma-
nande och öppet: 

Alltså [det är jätteroligt] att träffa och höra människors berättelser om sina 
liv och öden och ibland få känna att man till viss del får hjälpa till. Och att 
lyssna […] det [är] så roligt att man träffar så mycket folk hela tiden […] 
Att vad som helst kan hända. (ip1)  
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Respondenterna delar en iver efter att få del av människors livsvärldar och 
ser interaktionen som en ständigt pågående läroprocess. De strävar efter att 
ständigt finslipa sig själva som ”redskap” genom att uppöva sin kommuni-
kativa förmåga genom att 

strukturera, sålla och filtrera det man hör och perspektivera, det är något 
som man lär sig […] Det är ju ett livslångt lärande. (ip 11) 

När klienten är öppen för att berätta och socialarbetaren lyssnar och hör, 
kan socialarbetare och klient tillsammans hitta en väg framåt. Det handlar 
om att hitta den där ”lilla, lilla nyckeln” (ip 17) genom en kombination av  

kunskap, erfarenhet och ibland tur. Ibland så lyckas man, alltså kemin kan 
stämma. (ip5)  

När respondenterna försöker sätta ord på förutsättningarna för ett tillits-
fullt möte säger de att mötet kräver ”fingertoppskänsla” (ip 11), ”ett slags 
magkänsla” (ip 17), eller ”en väldigt kroppslig närvaro” (ip 4) kryddad 
med ”tur” (ip 5, 12). När ett möte äger rum får aktörerna ”styrka” (ip 14), 
och kan söka efter ”nyckeln” till förändring i livsvärldens ibland svåråt-
komliga avkrokar: 

[…] sedan är det ju så otroligt många faktorer som inverkar på ett lyckat re-
sultat. Det är ju mycket, det kan vara familjens egna nätverk och deras eget 
mående för tillfället och deras motivation. Det är ju enormt mycket som 
skall sammanfalla för att bli ett lyckat resultat. (ip16)  

Möjligheten till frivilliga lösningar är bland annat beroende av kvalitén i 
relationen mellan socialarbetare och klient. Socialarbetarna strävar efter att 
upprätta en interaktionssituation där kommunikativ kontakt med klienter-
nas livsvärld är möjlig. Förutsättningen för att en kommunikativ situation 
skall uppstå är att socialarbetaren är inkännande och öppen för att lära 
känna den andres livsvärld, vilket samtliga socialarbetare uppfattar som 
själva meningen med arbetet. Socialarbetarnas handlingsutrymme är helt 
enkelt lika med deras utrymme för kommunikativt handlande. Och det 
kommunikativa handlandet är nödvändigt för att de skall ha möjlighet att 
gå in i sådan interaktion med klienterna att ömsesidiga förståelseglapp eller 
- med denna studies terminologi - moraliska glapp kan överbryggas.  

Den ideala interaktionssituation som är förutsättningen för frivillighet 
och samförstånd inom socialtjänstens arbete har en affinitet med diskurs-
etiken och dess moraliska grundprincip. Denna moraliska princip förutsät-
ter en intersubjektiv relation som är befriad från repression för att de nor-
mer som diskuteras skall vara giltiga för alla. En norm kan ju bara vara 
giltig när följderna av den ”kan accepteras utan tvång av alla” (Habermas 
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1983:103). För att detta skall vara möjligt måste relationen mellan social-
arbetare och klient vara intersubjektiv, det vill säga att båda måste ha lika-
dan rätt att förbli olika genom hela interaktionen. Detta kan förstås som 
en fördjupad likvärdighetsprincip. Moraliska övertygelser eller normer får 
inte giltighet för alla bara för att de redan formulerats av några domine-
rande grupper i befolkningen, i detta fall i kraft av delad historia, gemen-
samma representationer och gemensamt språk, för att sedan tvingas på 
andra delar av befolkningen.  

En invändning är naturligtvis berättigad här: hur kan man tala om inter-
subjektivitet och frihet från repression när många av interaktionssituatio-
nerna inom socialtjänsten inleds utan tvångsfrihet, det vill säga utan frivil-
lighet, i en vertikal maktrelation? Det är i ljuset av denna invändning som 
svårighetsgraden i socialarbetarnas uppgift börjar framträda. Om vi skall 
ta strävandet efter en demokratisk ordning som strävar i riktning mot allas 
deltagande i de normbildande processerna på allvar, måste socialarbetaren 
– på trots av de motsägelsefulla representationer som arbetet och hand-
lingsutrymmet utstakas av – träna upp sin förmåga att  

acceptera den ’andre’ som djupt olik och på samma gång erkänna 
hans/hennes grundläggande mänskliga värde och jämlikhet. […] den demo-
kratiska jämlikhetens uppgift är att skapa opartiska institutioner i den of-
fentliga sfär och det civila samhälle där denna kamp för erkännande av kul-
turella olikheter och strid om kulturella berättelser kan äga rum utan domi-
nans (Benhabib 2004:27f).  

Relationen mellan socialarbetare och klient är sällan intersubjektiv till en 
början, men det är socialarbetarens uppgift att i samarbete med klienten 
upprätta en sådan interaktionssituation i syfte att föra den i riktning mot 
mer ett mer jämlikt maktförhållande trots allt. Hindren för uppnåendet av 
ett sådant mål är många. De framträder inte minst genom lagarnas och 
andra betydelsefulla offentliga texters motsägelsefulla representationer, 
såsom de framgick i det föregående kapitlet. I den ideala interaktionssitua-
tionen samarbetar socialarbetare och klient med sina livsvärldar som bas 
för att i en anda av samförstånd och frivillighet övervinna det som hindrar 
dem från att uppnå målet med interaktionen, att klienten skall få hjälp på 
ett eller annat sätt. I det empiriska materialet visar det sig att hindren för 
upprättande av en ideal interaktionssituation är åtskilliga. I den fortsatta 
analysen delas dessa hinder upp mellan klienten och dennes omgivning, 
förvaltning och lokalpolitik och socialarbetaren. 
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Klienten och klientens omgivning  
Oavsett hur ett ärende aktualiseras sker mötet mellan socialarbetare och 
klient först när klienten själv eller någon i hans eller hennes omgivning 
anser att klientens livssituation på ett eller annat sätt är problematisk. Kli-
enten kan anse att han eller hon har ett problem och själv vilja ha hjälp, 
men det kan också vara tvärtom; klienten kan anse att hon eller han genom 
den handling som har lett till kontakten, har handlat rätt och moraliskt 
inför det kollektiv vars representationer äger det starkasta moraliska infly-
tandet över henne eller honom.  

Det ligger nära till hands att tro att klientens förtroende för socialtjäns-
ten och den trygghet som förtroendet skapar, lättare infinner sig när klien-
ten själv ansöker om bistånd och är svårare att uppnå när kontakten upp-
rättas efter en anmälan. Men den enskildes egen ansökan om bistånd är 
inte någon garant för samförstånd: 

Nej. Nej, för att jag skulle nog först vilja säga rent spontant att det är enkla-
re om en människa ber om hjälp, fast det är inte sant, för det är inte det. Det 
är inte alls säkert att de får det som de vill ha. Och det är inte säkert att det 
de vill ha gör den skillnaden som de tror heller. Många gånger är det kanske 
lättare med folk som ansöker själva, för då är det liksom lättare att gå in än 
att klampa på folk som inte vill ha med socialtjänsten att göra. Då är det ju 
väldigt motigt i början, fast det kan ju istället bli väldigt bra i slutändan 
ändå. (ip4) 

Det är inte självklart att klienten alltid får det bistånd hon eller han hade 
tänkt sig även när han eller hon själv ansöker om hjälp, medan en anmälan 
kan vara början till ett frivilligt samarbete i samförstånd.  

 
Anmälan och samförstånd 
Det är dock utmärkande för ärenden som aktualiseras genom anmälan att 
situationen är låst när socialarbetare och klient träffas första gången:  

Många har en jättenegativ bild när de kommer på första besöket, väldigt 
anti och så. Ja, men när man ändå får vända det och få upp en dialog […] 
men det får man ju inte alltid. Det är de ärendena som är jobbiga, när man 
känner att man aldrig får en dialog. Det blir bara frågor från oss och väldigt 
knapphändiga svar. Det är ärenden som är väldigt svåra att nå och sådana 
vi inte kommer någon vart i utredningen. I vissa fall kan de säga: ”Ja, jag 
har gjort det vid ett tillfälle, men det är inget mer och jag vet nu att det får 
man inte göra och det gör vi inte mer och vi klarar av det här i vår familj” 
och vill absolut inte ha någon hjälp. (ip7)  
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Respondenterna uppger att skolan och förskolan är återkommande anmä-
lare. Grunden för anmälan kan vara svåra för anmälaren att konkretisera 
för socialtjänsten: 

Ofta är det barnet som sagt något […] eller att de uppvisar aggressiva bete-
enden. [Sådana ärenden] brukar ofta uppkomma [genom anmälan] från för-
skolor och skolor […] Då är det nästan ännu svårare om det inte står att 
barnet har sagt något konkret, när det bara uppvisar beteenden […]. (ip7) 

Anmälningarna kan vara tydliga och handla om situationer och livsförhål-
landen som såväl anmälare som klient och socialtjänst uppfattar som ett 
problem. Ett exempel på anmälningar som ofta är svåra att utreda är an-
mälningar om pojkar som uppfattas som bråkiga eller skolkar från skolan, 
eller när skolan misstänker hedersrelaterad vålds- och/eller förtryckspro-
blematik (ip 1). Orsaken till utredningssvårigheterna är oftast att skola, 
elev och föräldrar har olika definitioner av situationen och vilka element 
den är sammansatt av. Finns det överhuvudtaget ett problem i familjen, 
vad orsakas det i så fall av och vilken är den bästa lösningen på problemet?  

De barn som omnämns i samband med detta lever i familjer med kollek-
tiv förankring i några av Sveriges etniska minoritetsgrupper36. Pojkarnas 
föräldrar ”går väldigt in och skyddar och hävdar att det inte har hänt eller 
att det fungerar jättebra, att de inte har någon oro, fastän man kan bli 
orolig bara på det lilla man läser om det” (ip 1). När en sådan anmälan 
skall utredas står ord ofta mot ord:  

”Det är inte så där!” ”Men det står ju så här”. Och man försöker. Jag kan 
se att det förekommer hos vissa invandrare mer än hos svenskar att man ne-
kar till att det har hänt. Det tycker jag är lite jobbigt för man, de, vet ju vad 
som hänt och jag vet vad jag kan tro har hänt, men man kommer liksom 
ingenstans i mötet. Det är frustrerande. (ip1) 

Man kommer oftast ingenstans för att föräldrarna ju oftast inte erkänner att 
det är så här. Alltså man kan anta att det finns då, ibland säger de att de är 
villiga att ta emot hjälp, men det är inte alltid så. Det är min upplevelse. 
Man är väldigt rigid i sin syn på något sätt. Fast då handlar det ju ofta om 
grövre saker. (ip6)  

En av orsakerna till utredningssvårigheterna är enligt respondenterna att en 
gemensam situationsdefinition inte kan upprättas på grund av att aktörer-
na är oense om huruvida den unge i det hela taget har handlat på det sätt 
som skolan uppger; det vill säga att de är oeniga om anmälans sannings-
halt. Om man är överens om sanningshalten såtillvida att alla anser att 

                                                      
36 De exempel som ges här handlar om minoritetsgrupper som inte erhållit status 
som nationella minoritetsgrupper. Detta tema beskrivs något i kapitel 11.  
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handlingen har ägt rum, kan giltigheten i bedömningen av handlingen ifrå-
gasättas; är handlingen ett normbrott eller faller den inom normalitetens 
gränser? Skälet till skillnader i de olika aktörernas uppfattning om situa-
tionens giltighet som normbrott kan bero på att uppfattningarna om vad 
som är ett normbrott i grund och botten skiljer sig åt, beroende på att soci-
alarbetare och klient är insatta i olika livsvärldars normativa kontexter. 
Men problemet kan också vara att barn och föräldrar lever delar av sin 
vardag i olika livsvärldar: 

Barnet kanske uppför sig inom familjen, släkten för den sociala kontrollen 
existerar där. Men det är en sluten värld och utanför är det ingenmansland. 
Och då är det ju också svårt att nå föräldrarna, därför att de ser ju inte det. 
(ip3) 

Med begreppet ”ingenmansland” refererar respondenten till det moraliska 
glapp barn och unga kan leva i när deras familj lever segregerat från sam-
hället i övrigt, det vill säga utan täta sociala kontakter storsamhället och 
minoritetsgruppen emellan. I en sådan situation kan barnet färdas mellan 
dessa två världar utan att dess ageranden i världen utanför familjen eller 
minoritetsgruppen kommer till föräldrarnas kännedom och vice versa.  

Det finns tillfällen när skolans anmälare uppger att de har gott samar-
bete med föräldrarna och att kontakten med socialtjänsten etablerats i 
samförstånd mellan skola och familj. Ett ärende som har tillkommit genom 
en sådan anmälan kan omedelbart te sig som en gynnsam utredningssitua-
tion, men det behöver inte vara fallet:  

Och det är inte så sällan som föräldrarna håller med skolan i vissa saker om 
att de behöver hjälp, och när de väl kommer till oss så vill inte föräldrarna, 
utan ”Det sa jag bara för att få lugn på skolan”, för att visa sig samarbets-
villiga, ”för annars kanske mitt barn råkar illa ut i skolan”. […] det där är 
jättesvårt. En del säger ja och så går man hit en gång och så går man inte 
mera. (ip21)  

Respondenten betonar att det samförstånd som skolan har uppfattat och 
som har föregått anmälan kan ha sitt ursprung i förälderns upplevelse av 
maktlöshet inför skolans personal. I sådana fall föregås anmälan av vad 
som kan förstås som en skenbar diskursetik mellan skola och föräldrar. En 
skenbar diskursetik är ett samtal som inte involverar aktörernas livsvärldar 
genom att den inte lever upp till ett eller flera av diskursetikens tre kriteri-
er. Jag skall repetera dessa: i) Sanningsanspråk: det som yttras skall vara 
sant på så vis att det som yttrandet hänvisar till faktiskt existerar och kan 
iakttas ur alla de involverades livsvärldsperspektiv; ii) Giltighetsanspråk: 
det som yttras skall vara riktigt med hänsyn till den legitima normativa 



168  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

kontext som det skall leva upp till; iii) Ärlighetsanspråk: den intention som 
talaren manifesterar skall vara menad så som den yttras och ha ett mått av 
ärlighet (Habermas 1984b:188f). Detta innebär inte att samförstånd upp-
står automatiskt genom en enkel process, utan de olika talarnas förslag kan 
såväl bekräftas som modifieras, delvis avfärdas eller ifrågasättas av de 
andra deltagarna i kommunikationssituationen (ibid:121f). Ett diskursivt 
samförstånd vilar med andra ord på varje deltagares frihet att ”problemati-
sera och på goda grunder säga nej till de anspråk på sanning, normativ 
riktighet, autenticitet eller sanningsenlighet som utgör diskursens innehåll. 
Bara om denna möjlighet att säga nej har funnits, kan vi påstå att ett upp-
nått samförstånd verkligen är ett uttryck för konsensus; bara då kan sägas 
att varje individ deltar i det gemensamma livets utveckling” (Carleheden 
1996:131). Om dessa kriterier inte uppfylls har något samtal i diskursetisk 
mening inte ägt rum.  

Skenbar diskursetik kan i det konkreta fallet uppstå när föräldrarna på 
grund av oro för att barnets skolsituation kan påverkas negativt av en lära-
res uppfattning om barnet eller familjen, låtsas vara uppriktig i sin enighet 
med skolans uppfattning om situationens sanningshalt och giltighet. Men 
utanför skolsituationen, i mötet med socialtjänsten, kan situationen per-
spektiveras och definieras på ett annat sätt.  

När ett ärende som har aktualiserats genom anmälan inte leder till nå-
gon insats från socialtjänsten, tillhör det vanligheterna att anmälaren und-
rar varför socialtjänsten inte ingriper: 

Det kan bli väldiga krockar till exempel med skola eller andra samarbets-
partners runtom, när man haft en utredning här efter en anmälan. För vi 
skall bara utreda just specifikt det som [anmälan handlar om]. Vi skall inte 
göra en utredning för lite eller för mycket, vi skall visa respekt för den indi-
viden och bara ta i det som [anmälan handlar om]. Och då kanske skolan 
eller någon annan runt omkring säger: ”Men ni har ju gjort en utredning 
och har inte sett det här och det här och det här. Det är klart att ni måste 
göra mer än vad ni gjort”, och tycker att det inte alls är tillräckligt med det 
lilla som vi kanske beviljade. Och där kan det bli stora konflikter när vi då 
sitter och säger att: ”Ja, men det var just bara det här som vi utredde, det 
var bara det här som klienten själv ville”. (ip13) 

Dessa ”krockar” med skola och andra samarbetspartners kommer att för-
djupas i kapitel 9 i samband med hedersrelaterat våld och förtryck samt i 
kapitel 11 i samband med den nationella minoriteten romer.  
 
Klienten kommer inte  
Brist på möjlighet till sådan kommunikation som kan leda till samförstånd 
kan också handla om det mest basala, att människor inte finns där de en-
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ligt folkbokföringen eller egen utsago skall befinna sig och därför inte kan 
nås, eller att klienten helt enkelt inte kommer till det möte med socialtjäns-
ten som han eller hon har kallats till:  

De svåraste ärendena, tycker jag, är med folk som inte går att hitta, de dy-
ker aldrig upp och kommer de så kommer de på fel tid eller fel dag, byter te-
lefonnummer tre gånger i veckan” […] Jag har en romsk familj […] jag tror 
jag har gjort en, två, tre utredningar på de barnen. Och nu först, efter fem 
år, så har vi blivit såpass att han har gett mig sitt telefonnummer. (ip4) 

[…] de vill inte ha med oss att göra, så känns det. Man är bara tyst, det är 
en vägg, det handlar inte om öppna samtal där man kan förmedla om man 
upplever en brist på förståelse från socialtjänstens sida eller något annat: De 
ringer inte ens och säger ”Vi tänker inte komma” Så, det är ingenting. Bara 
tystnad. Och den är frustrerande, för man vet ju inte ens om de har fått bre-
vet eller om de bara skiter i det eller vad det står för. Men man ser det ju 
återkomma, så att man ser ju att det inte är ett enstaka tillfälle. (ip1) 

Det ligger i sakens natur att socialarbetarna inte vet vad klientens frånvaro 
beror på, men de gör sig tankar om eventuella orsaker: i) anmälan har varit 
falsk och fördomsfull; ii) problemet har löst sig av sig självt eller inom 
klientens eget nätverk; iii) ett giltigt problem existerar (ur allas perspektiv), 
men barnets eller den unges föräldrar har inte någon ”uppfattning om vad 
det är för hjälp de kan få” och kan därför inte se det meningsfulla i att 
träffa socialtjänsten: 

[…] jag tror inte att det beror på att föräldrarna inte är villiga att ta emot 
insatser, utan många har ingen uppfattning om vad det är för hjälp de kan 
få. De förstår inte att de ... alltså i deras värld hjälper man ju varandra. Det 
är en helt annan utgångspunkt. (ip20) 

Sen finns det de som känner att jag får inte ut något av det. Det måste ju 
finnas en vinst för dem själva. Det måste finnas en drivkraft som gör att de 
tycker att de får någonting, och alla har ju inte förmåga att förstå att de får 
någonting. (Ip21)  

Med den sista meningen, ”alla har ju inte förmåga att förstå att de får nå-
gonting”, pekar respondenten på en djup och ofta svåröverkomlig klyfta 
mellan socialtjänstens och klienternas uppfattning om vad som är värde-
fullt och viktigt i livet och vad som inte är det. Dessa uppfattningar kan 
vara av djupt moralisk art och vara rotade i olika världsbilder. Jag åter-
kommer till dessa frågor i flera av de kapitel som följer. 
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Språktolkning som kommunikativ barriär 
Avsaknaden av trygghet i interaktionen mellan socialarbetare och klient 
kan vara ett tecken på att aktörerna saknar gemensamma referenser i livs-
världen och tecken på att skilda institutioner har legitimerande makt över 
socialarbetare och klienter. För att aktörerna överhuvudtaget skall veta hur 
detta förhåller sig måste de ord och begrepp som yttras åtminstone ha 
samma innebörd för aktörerna:  

Vi pratar ganska olika språk både med svenskar och med invandrare. In-
vandrare kan ju vara svårare att förstå därför att de oftast använder uttryck 
som vi kan misstolka. (ip10) 

Språktolkning involverar i detta sammanhang inte bara översättning av 
språket, utan har också en kulturförmedlande sida; språk syftar inte bara 
på själva den tekniska ordförståelsen, utan även på språket som bärare av 
kulturen eller moralen. Respondenten nedan är en av flera som påpekar att 
det kan vara svårt att lita på att tolken förmedlar exakt det som hon vill att 
klienten skall höra:  

Det är svårt just när man pratar med hjälp av tolkar, både dövtolkar och 
språktolkar, eller teckentolkar och språktolkar, att de tolkar ganska fel. Att 
de ofta missförstår. När de missförstår då missförstår vi ännu mer. (ip10)  

Tolksituationen kan få ytterligare skruv när föräldrar väljer att inte anlita 
språktolk därför att de inte önskar att tolkarna skall få insyn i familjelivet 
och ber att få använda barnet som tolk, med allt vad det kan innebära för 
barnet som i sin beroendeställning kan komma att förändra innebörden av 
det som sägs under tolkningsprocessen (ip 1, 11). 

 
Auktoritär kommunikationsform 
De familjer som några av socialarbetarna uppfattar som svårast att komma 
till samförstånd med är familjer med en auktoritär kommunikationsstil 
vilken kontrasteras emot den ”svenska” familjens kommunikationsideal:  

Svenska föräldrar kan vara mer öppna och säga, ”Vi är jättebesvikna på 
honom, varför gör du såhär?” Och ställer en öppen fråga i rummet. De kan 
nästan gå på för hårt istället, men de är öppna med att det är på ett visst 
sätt. Jag träffade två föräldrar [ur en minoritetsgrupp med rötter i Mellanös-
tern] och ungdomen sa inte mycket, utan det som lades fram var att: ”Det 
fungerar jättebra, vi behöver ingen hjälp”. Men något snett var det med 
pojken, att det inte fungerade [i skolan]. (ip1) 

När barn och föräldrar berättar för socialtjänsten hur de har hanterat en 
konfliktfylld situation inom familjen, kan det vara svårt för socialarbetarna 
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att förstå hur den skall förstå innebörden av familjens återgivning av 
kommunikationssituationen: 

Vi frågar alltid [familjen] hur man har pratat hemma, alltså hur man har re-
sonerat efter att det hänt, om det har blivit några konsekvenser. Om man 
jämför svenskar med invandrare kan jag tycka att man hör att man har pra-
tat om det. Pojken kanske säger: ”Ja, vi pratade om det och de tycker så-
här”. Han vet vad mamma och pappa tycker och de kan berätta hur de har 
pratat och när och var och sådär, och till och med var de satt. Medan med 
invandrare: ”Vi har pratat om det och han vet att han inte får göra såhär 
igen” Det blir mer så, jag kan inte höra från ungdomen att de har pratat. 
(ip1) 

Socialarbetarens utsaga kan förstås mot bakgrund av de krav som ställs på 
henne att genomföra arbetet i frivillighet och samförstånd vilket kräver att 
hon rör sig inom det kommunikativa handlandets ramar. När en familj 
återger samtal av det slag socialarbetaren har refererat till ovan ställs hon 
bortom möjligheten att bedöma sanningshalten, giltigheten och uppriktig-
heten i situationen vilket skapar en känsla av osäkerhet om hur hon skall 
bedöma den. Socialarbetaren berättar att hon inte kan avläsa de koder som 
klienterna försöker förmedla till henne och att det oftast är föräldrarna 
som för barnets talan i dessa familjer. I socialarbetarens ögon är sådan 
kommunikationsstil auktoritär och hör också samman med ett repressivt 
tänkande där man i kraft av sin överordnade position som förälder och 
genom yttre kontroll talar om för den unge att hans eller hennes beteende 
är felaktigt: 

[…] och vi pratade om det här och vi kom fram till det här och sen kan han 
säga - det är ofta han - att jag förstår att de tycker såhär eller och jag fick 
utgångsförbud si och så länge. (ip1) 

I sådana interaktionssituationer får socialarbetaren inte någon uppfattning 
om hur barnet eller den unge själv upplever situationen. I den ideala kom-
munikativa situationen för barnet självt sin talan och är ”mer fri att prata i 
rummet”, anser hon. 

Det kan vara rimligt att förstå socialarbetarens berättelse som en åter-
kommande erfarenhet av föräldrar som förmedlar en syn på barnuppfost-
ran som har rötter i en explicit auktoritär livsvärld, där yttre kontroll och 
explicit tvång är självklara inslag i den sociala interaktionen. Vårdnadsha-
varnas intention med återgivningen av kommunikationssituationen kan ske 
i en förväntan om att socialtjänsten skall förstå att de har uppfyllt sin roll 
som goda föräldrar. Men i socialarbetarnas och socialtjänstens ögon är 
detta inte ett tecken på att familjen klarar sina angelägenheter själva. Soci-
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alarbetarna uppfattar snarare kommunikationsstilen som problematisk och 
påpekar markanta skillnader mellan hur olika aktörer, beroende på deras 
livsvärld, förstår barns behov: 

Ja, alltså, vi är ju väldigt talande med våra barn och väldigt demokratiska 
och vi skall förklara, men man kan möta invandrare eller personer med an-
nan etnisk bakgrund som kanske anser att det räcker att säga till, men jag 
har ju sagt till att man inte får stjäla, för Gud vill inte det. Och så försöker 
man prata om att barn kanske behöver att man pratar på ett annat sätt hell-
re än att man fördömer. ”Ja, men nu har jag sagt till barnet att så här är 
det”, eller, och det kanske är mer vanligt när det handlar om lite äldre eller 
tonåringar, att man faktiskt förskjuter dem för att man tycker att nu har jag 
förklarat hur det skall vara, och sen så är det liksom, då är du slut. Det är 
ett högt pris på något sätt. (ip6) 

Kommunikationssvårigheter uppstår också när föräldrar reproducerar en 
religiös och teocentrisk världsbild där en supramondän Gud är det heliga 
subjektet. Detta står i motsats till hur hon som socialarbetare försöker 
överbevisa föräldrarna om att individen, i detta fall barnet, skall respekte-
ras som reflexivt subjekt.  
 
Ansökan och konflikt 
När klienten själv ansöker om hjälp kan hans eller hennes blotta beskriv-
ning av det problem som han eller hon ansöker om hjälp med, ge social-
tjänsten information om förhållanden i hemmet som väcker farhågor om 
att det kan finnas andra problem i familjen än dem som klienten har an-
sökt om. Också i sådana fall uppstår konflikt. Socialtjänst och klient kan 
vara eniga om de faktiska förhållandena (det sanna), men utan att värdera 
situationen på samma sätt (det giltiga). I en sådan situation kan klienten 
vilja dra tillbaka sin ansökan, men det kan vara för sent. Socialtjänsten kan 
redan ha definierat sociala problem i familjen som kräver att den erbjuder 
insatser emot den enskildes eget intresse:  

Det är klart att ibland när man ser att det är mycket större problematik än 
vad klienten egentligen ser eller ansöker om hjälp för, och man kanske vill 
gå in med mer omfattande insatser än vad klienten är beredd på eller har 
tänkt sig när den kom hit. (ip13) 

När klienten inte är motiverad till att förändra sin situation på ett sådant 
sätt som omgivningen förväntar sig eller kräver och ett tillräckligt allvarligt 
missförhållande som motiverar ett ingripande med stöd av tvångslagen 
(Lagen om vård av unga, LVU) inte föreligger, är socialarbetarens enda 
möjlighet att avsluta ärendet: 
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Blir det LVU då är det ju en sak, men när det är SoL och man inte har klien-
ten med sig och det ändå är ett LVU förhållande, kan det kännas som att 
man bara mal och mal, man kommer ju ingen vart om inte klienten är med 
på tåget. (ip17) 

Jag kan också tänka mig situationer där jag som socialsekreterare ser att det 
finns ett socialt behov som klienten inte samtycker till, men att det är för lite 
för att det skall kunna räcka för att ansöka om vård utan samtycke. Och 
där kan jag ju inte riktigt nå ända fram, tycker jag. Men så måste det också 
vara, för det är ju en lag som vi måste följa. Det är ju så att vård utan sam-
tycke kan man inte använda hur som helst, det skall bara användas när det 
ytterst behövs. Man kan ändå se att här kanske man måste vänta ett tag till 
[…] Man ser att den här insatsen borde komma igång nu, men klienten vill 
inte och det är en bit kvar. (ip8) 

Möjligheten att uppnå frivillighet och samförstånd är tillsynes inte beroen-
de av om ärendet har uppstått genom ansökan eller anmälan. Den är heller 
inte beroende av ärendets komplexitet. Möjligheten att uppnå frivillighet 
och samförstånd är snarare beroende av möjligheten till kommunikation. 
Ett minimum av kommunikation är själva grunden för arbetet och förut-
sätter bland annat att klienten  

[…] ger samtycke till att man får ta kontakter, de kommer hit när man vill 
att de skall komma, och man kan ringa till dem, man kan prata med dem 
och de svarar på frågor när man frågar dem. (ip4) 

Utredning och bedömning försvåras eller omöjliggörs när aktörerna inte 
kan se rimligheten, sanningshalten, giltigheten i den kommunicerade situa-
tionen. Det är lättare för socialarbetarna att lita på den information som 
innehåller detaljerade beskrivningar av samtalet med referenser till en 
komplex verbal, rumslig och känslomässig inramning av det inträffade. 
Kommunikation är ett medel för samordning av handling som socialarbe-
tarna är beroende av att kunna bemästra för att lösningar skall kunna fin-
nas och genomföras i samförstånd mellan socialarbetare och klient.  

 
Klientens bristande resurser som förklaring  
Något som delas av de flesta klienter på detta socialkontor är låg eller obe-
fintlig skolgång och utbildning samtidigt som de kan lida av andra svårig-
heter såsom funktionshinder av olika slag: 

Det handlar ju om föräldrar som har en annan etnisk bakgrund än svensk 
eller europeisk och oftast inte är högutbildade. Det är väldigt sällan vi möter 
högutbildade, och det handlar ju inte bara om invandrare, utan det handlar 
även om svenskarna, skulle jag vilja säga. […] Vi möter ju många svenska 
föräldrar som har svårigheter av olika slag också. Det kanske inte bara är 
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att man är arbetslös, utan det finns en anledning, det finns ett arbetshinder 
eller så. (ip6) 

:  

[...] människor med någon typ av funktionshinder eller någon typ av svårig-
het som de lever med. Det kan vara psykisk sjukdom eller fysisk funktions-
nedsättning […] eller svårigheter som man måste lära sig att leva med och 
hantera. Sedan kan det ju finnas sådant som språksvårigheter och kultur, 
skillnader i kulturella erfarenheter. Då pratar jag inte nödvändigtvis om in-
vandrare, utan familjekulturer kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Där finns 
också en gräns när vi arbetar med barn, där har vi ganska tydliga riktlinjer 
för vad ett barn skall ha rätt till i sin familj. Där kan det bli en krock. Jeho-
vas med blod [är ett sådant exempel]. Det finns ju många olika familjekultu-
rer och grupper. (ip11) 

Det finns även andra förståelsebarriärer som flera av socialarbetarna sätter 
i förbindelse med nyanlända och lågutbildade minoritetsgruppers livsvärld:  

[…] med dem har jag upplevt att det är väldigt svårt att nå fram och få dem 
att förstå hur det funkar. Alltså jag förstår att myndighetsvärlden är jätte-
svår att förstå sig på, jag förstår mig inte helt på den heller. Hur skall man 
förstå den när man kommer ifrån ett land som överhuvudtaget inte har 
samma form av - så jag har all förståelse för det. Men att man så många 
gånger försöker förklara, vad innebär det att ditt barn omhändertas och var-
för, och hur kan vi göra för att LVU skall upphöra? Men någonstans så går 
det aldrig fram. Dels så tycker de väl inte att det är så märkvärdigt det som 
barnet har gjort, men vadå han har ju inte mördat någon. Och de förstår 
inte alls vad det innebär det här med tvång. Mycket förhandling, det är det. 
(ip20)  

Förklaringen till sådan problematik finns, enligt socialarbetarnas reflektio-
ner, i föräldrarnas utbildningsnivå och explicita religiositet. I tidigare 
forskning och inlägg i debatten om kulturalisering av invandrares sociala 
problem påpekas socialtjänstens beredvillighet att lägga skulden för svårig-
heterna hos klienterna som ”inte förstår” (Kamali 1999, 2005, 2006). 
Detta konstaterande fångar problemet, men erbjuder ingen djupare analys 
eller lösning. Så här säger en av respondenterna: 

[...] min förutfattade mening är att där är det starkast motstånd och minst, 
eller där förståelsen ligger [längst] isär liksom. Deras tro på det de gör är så 
pass stark. (ip19) 

När någon diskursetik aldrig inleds eller strandar finner socialarbetaren det 
svårt att tränga igenom klienternas livsvärld. När kommunikationen brister 
kan samförstånd inte nås och när oron för att barnet far illa kan bekräftas 
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på konkreta grunder kan systemmekanismer aktiveras och ärendet mynna 
ut i ett tvångsingripande med stöd av LVU.  
 
Inte en fråga om invandrarskap per se  
De kommunikationssvårigheter som har exemplifierats ovan och är i fokus 
i denna studie hör naturligtvis inte samman med ”utländsk bakgrund” per 
se, utan är av generell karaktär och en ständig utmaning i utredningsarbe-
tet. Det handlar om människor med låg eller obefintlig utbildning som 
lever under svåra mänskliga, ekonomiska och sociala villkor.  

Flera av respondenterna poängterar att de möter familjer med auktoritär 
uppfostran och kommunikationsstil som inte framför kultur eller religion 
som argument för sitt handlande. De uttrycker istället att de inte vill slå 
sina barn ”fast de själva har blivit slagna, för de tycker inte att det är dit de 
vill nå, med slag liksom” (ip6):  

Det är ju väldigt olika och det tror jag kanske inte har så stor koppling till 
vilken bakgrund man har. Alltså vissa personer kommer vi jätteväl överens 
med och det kan ju vara personer både med svensk bakgrund eller annan 
etnisk bakgrund. Absolut. (ip3) 

När kommunikationssvårigheterna mellan socialarbetare och klient är som 
svårast kan de relateras till de situationer där den mekaniska och den or-
ganiska solidaritetens yttersta poler manifesterar centrala moraliska repre-
sentationer om en god uppfostran: konformism och fostran till lydnad 
respektive reflexivitet och fostran till självständighet. 

 
Sammanfattning  
Det är lättast att uppnå frivillighet och samförstånd i arbetet när anmäla-
rens, klientens och hans eller hennes nätverk och socialtjänstens definition 
av situationen överensstämmer med varandra och interaktionen kan ske 
inom diskursetikens grundläggande krav. Diskursetiken är svår, för att inte 
säga omöjlig, att uppfylla när interaktionssituationen innehåller olika situ-
ationsdefinitioner. Socialarbetare och klient måste helt enkelt kunna nå 
varandra kommunikativt för att sociala problem skall kunna avhjälpas i 
frivillighet och samförstånd. Den ideala interaktionssituationen uppstår 
när klientens identitet, vilja och livsmål och socialtjänstens mål och medel 
står i samklang med varandra och när de inte gör det, kan komma att göra 
det genom möjligheten till kommunikativt handlande. Upprättandet av 
förtroende, trygghet och kommunikation mellan socialarbetare och klient 
är inte bara viktigt för klienten, utan även en förutsättning för att socialar-
betaren skall finna mening i arbetet.  
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Förvaltningen och lokalpolitiken 
Kommunerna har relativt stor frihet att utforma det sociala arbetet inom 
socialtjänsten efter lokala politiska mål och ramar. Denna frihet innebär att 
förvaltningen och lokalpolitiken (genom socialnämnden) i hög utsträckning 
bidrar till att skapa ramarna kring socialtjänstens arbete. Förvaltningen och 
lokalpolitiken är på så vis centrala aktörer i arbetets utformning och deras 
handlande en komponent som utstakar socialarbetarnas handlingsutrymme. 
Det visar sig att socialarbetarna iakttar en ökande byråkratisk styrning inom 
socialtjänstens verksamhetsområde. Innan jag redovisar och analyserar deras 
berättelser skall jag i korthet presentera en allmän uppfattning om välfärds-
byråkratiernas dominerande styrform, såsom den framträder inom samhälls-
vetenskaplig forskning. 

 
Den offentliga förvaltningen och systemlogiken 
Sedan 1990-talets början har välfärdsbyråkratierna styrts i riktning mot 
ökat ekonomistiskt, målrationellt handlande. Detta har motiverats med 
nödvändigheten av att fördjupa demokratin, öka servicen till medborgarna 
och förbättra lönsamheten (Blom 2006:174). Men åtskilliga kritiker har 
påpekat att denna styrform, oftast kallad New Public Management (NPM), 
är olämplig som styrform inom offentlig sektor eftersom den har rötter i 
utilitarismens systemlogik (se t.ex. Lundqvist i SOU 2009:68). Fast NPM 
således har förkastats av forskare inom samhällsvetenskapen är den fort-
satt en väsentlig styrande faktor i förvaltningarna (Blom 2006:174ff; Ny-
lander 2011:71f). Detta är även fallet i andra europeiska välfärdsstater37.  

NPM:s handlingslogik har affinitet med det systembegrepp som tidigare 
presenterats i kapitel 4. Innan jag går vidare i analysen av det empiriska 
materialet skall jag repetera systembegreppets innebörd. Systembegreppet 
betecknar de ekonomiska och administrativa system som styrs av målra-
tionella handlingsideal och är frikopplade från samhällets (livsvärldens) 
moraliska och politiska processer (Habermas 1984b: 153f, 202ff). 
Systemet definieras följaktligen av handlande som befinner sig utom räck-
håll för moraliska handlingsregler (ibid151). Enligt teorin om kommunika-
tivt handlande präglas vår tids samhällen av en ökande frikoppling mellan 
livsvärld och system som innebär att den förras komplexitet och den 
andras rationalitet ständigt växer. Följden är att systemmekanismer mer 
och mer skiljs från de sociala strukturer som kulturen springer ur och som 
är oumbärliga för social integration. Eftersom systemdrivet handlande är 
tomt på kulturellt innehåll kan det vare sig bidra till integration mellan 
sociala grupper eller till moralisk och kulturell socialisering av uppväxande 
                                                      
37 Se t.ex. Bauman 2002, kap. 4. 
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generationer (ibid:199f). Systemets förändring kan exempelvis iakttas i 
statens ökande styrningskapacitet (Habermas 1984b:133, 152). Inom sy-
stemets sfär regleras sociala relationer endast via pengar och interaktionen 
präglas av hierarkiska maktrelationer. Den ökande frikopplingen mellan 
livsvärld och system leder till att systemets inflytande i allt högre grad 
sätter livsvärldens moraliska auktoritet ur spel och därför så att säga 
koloniserar livsvärlden. Detta är naturligtvis problematiskt ur 
integrationssynpunkt. 
 
Systemet koloniserar livsvärlden 
Bortom möjlighet till förnyelse av livsvärlden 
De erfarna respondenter som har arbetat inom socialtjänsten sedan 1980-
talet, berättar att ekonomisering och en konform byråkratisk styrform i 
ökande grad präglat arbetets form och innehåll sedan 1990-talets början. 
De har iakttagit processer mot starkare regelstyrdhet under denna tid med 
följden att det byråkratiska systemet i ökande grad sätter det sociala arbe-
tets livsvärldsberoende interaktioner ur spel. Hur detta upplevs för den 
som befinner sig långt nere i förvaltningshierarkins livsvärldsberoende 
interaktioner visar denna respondent:  

Visst, jag upplever ju att socialt arbete inte är lika roligt som det var förr. 
För att man inte är lika nära klienterna och det här är en väldigt stelbent or-
ganisation på något vis som jag tycker försvårar arbetet många gånger. […] 
Den goda sidan var ju att det var mer stimulerande att arbeta när man hade 
frihet. Ekonomiskt var det ju bättre tider med. Det var ju lite experiment, 
man fick prova nya saker och hitta på lite grejer och då kunde man på ett 
annat sätt tillmötesgå klientens behov. (ip 16) 

En effekt av systemlogikens ökande makt inom socialtjänsten är att social-
arbetarens får svårt att möta klientens behov. Tvärtemot systemets explici-
ta intentioner om att öka rättssäkerheten och öka effektiviteten sker såle-
des en utarmning av kvalitén i kontakten mellan klient och socialtjänst 
med följden att rättssäkerheten snarare kan minska.  

När jag frågade respondenterna huruvida de samråd jag observerat var 
representativa för hur samråd i allmänhet går till, förklarade samtliga att 
de samråd jag observerat var helt vanliga samråd. Observationerna visade 
att samråden mestadels fylldes av frågor av administrativ art. Responden-
terna förklarade detta med en uppsättning inbördes relaterade faktorer 
såsom ökningen av regler och manualer, sjukskrivningar och ständig nyre-
krytering. Ständigt nya (och fler) rutiner, manualer och regler kräver att 
arbetsgruppen ägnar tid åt hur dessa skall förstås och tillämpas på ett för-
valtningsmässigt och juridiskt försvarbart sätt. En sådan situation är inte 
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ovanlig inom offentlig sektor (jämför Tham 2008 samt Nylander 2011). 
Det är också vanligt med långa sjukskrivningsperioder enligt respondenter-
na, ärendena är många och känslomässigt krävande. Ständig nyrekrytering 
av nyutbildade socionomer kräver att redan etablerade rutiner diskuteras 
igen och igen. Dessa faktorer bidrar till att urholka möjligheten till fördju-
pad reflektion över arbetets livsvärldsbaserade innehåll: 

[…] i det läget vi är nu och när du har varit med på samråden så är ju vi en 
helt ny grupp. Det kommer ju mer basala frågor. Du kommer aldrig till de 
här mer djupa frågorna. Så det kanske skulle vara mer diskussioner, men vi 
kommer ju aldrig dit för det är en så ny grupp. (ip13) 

Diskussioner inom arbetsgruppen där socialarbetare kan bidra till att vida-
reutbilda varandra och sig själva och därmed bidra till förnyelse av livs-
världen genom reflektion ”lyser nog lite grann med sin frånvaro, de gör ju 
det” (ip 14): 

Det är nog att man inte har tid, man får ingen tid i vardagen. Man äts upp 
av det andra löpande som finns inlagt, andra träffar […] Djupgående dis-
kussioner gör att man synar sig själv lite och vad man har för värderingar 
egentligen - moraliska saker och dilemman och så här. Men de lyser ju med 
sin frånvaro. (ip14)  

Genom utebliven arbetstidsförlagd reflektion, exempelvis på samrådstid, 
uteblir möjlighet till sådan kommunikation inom vilken normativa stånd-
punkter kan hävdas och motsägas, överges, modifieras eller stärkas. När 
kommunikationen uteblir, hindras dessutom intern integration mellan 
gamla och nya socialarbetare vilket försvårar professionsutövningens ut-
veckling genom minskat utrymme för de nyanställdas och nyutbildades 
socialisering in i professionens etik och kunskapsområde. Den knappa 
samrådstiden upptas istället av information och diskussioner om arbetets 
basala spörsmål såsom dokumentation, ekonomi och tillämpning av regler 
i allmänhet. Nedanstående berättelser om de nyutbildade respektive de 
erfarna socialarbetarnas upplevelse av handlingsutrymmet belyser detta 
förhållande.  
 
Ekonomistiskt tänkande 
För att arbetet skall kunna bedrivas under frivilliga former och i samför-
stånd mellan klient och socialtjänst måste socialarbetarens och klientens 
situationsdefinitioner synkroniseras kommunikativt. För att insatserna 
skall kunna bidra till att lösa den problematiska situationen måste de stå i 
samklang med klientens eget livsprojekt:  
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Alla har rätt till stöd och så vidare, det har man ju. Men folk kan ju inte få 
det de söker. Det är det som är det återkommande, att folk kan ansöka om 
saker, men inte kan få det för att vi tycker att en annan insats är tillräcklig. 
Då kanske de inte tar emot den och då slutar det med att det blir ingenting. 
Det går ju verkligen emot det som vi skall jobba med, kan jag tycka. (ip1) 

Pengar är socialnämndens och förvaltningens mest centrala styrmedel och 
ekonomin är central för vilka konkreta behandlingsinsatser som socialarbe-
tarna kan erbjuda klienterna: 

Det är lite motsägelsefullt det där egentligen, för så har det väl alltid sagts i 
alla tider, att man har så stort inflytande, men det är ju inte så egentligen. 
Man är så styrd av så mycket annat. Lagstiftningen och den pressen man 
har över sig. Att det skall vara så, ja men självklart skall det ju vara det, allt-
så det är ju ett väldigt in i minsta lilla beståndsdel reglerat arbete egentligen 
utifrån gällande lagstiftning. Vi har så många lagstiftningar runt omkring, 
inte bara Socialtjänstlagen, för den styr ju inte så mycket egentligen, det är 
ju den andra lagstiftningen - framförallt förvaltningslagen - som man kanske 
inte tänker på så mycket egentligen. (ip14) 

Vad som är rätt insats i den enskilda situationen avgörs inte enbart av den 
enskildes behov såsom det uttrycks av klienten, utan handläggarna måste 
översätta klientens uttryckta behov till någon tillgänglig insats. Detta är 
klientifieringsprocessens konfliktfyllda kärna (jämför Lipsky 1980 samt 
Hasenfeld 1992):  

Vi kan ju från politikerhåll få på oss en uppgift att använda så lite pengar 
som möjligt och det kan ju gå illa ihop med att vi kanske plötsligt får en 
grupp med ungdomar eller en grupp personer som har behov av stöd som 
kostar pengar. Alltså brukarnas behov kan krocka med det politiska upp-
drag som vi får. (ip11)  

Det skulle helt klart behövas mer utveckling på det området så att vi verkli-
gen kan anpassa insatsen efter individen och inte säga: ”Det här har vi. Var-
sågod!” Men det är ju en utopi, jag tror inte att det är genomförbart. Ty-
värr. Även om det står så i lagen så är det ju som en utopi för det finns ing-
en kommun i Sverige som har ekonomi för att kunna tillgodose varenda in-
divids behov. Utan man får köra på det som har högst procent med lyckade 
utfall och sen hoppas på att det även funkar för de klienterna. (ip 12) 

Detta innebär att de insatser som socialarbetaren kan föreslå inte alltid är 
överensstämmande med klientens behov såsom hon uppfattar det. Social-
arbetarnas förklaring är i första hand kommunens upphandling med utval-
da behandlande institutioner samt den aktuella socialförvaltningens policy 
om att stöd i första hand bör erbjudas inom kommunens egna behandlande 
institutioner som endast erbjuder stöd på dagtid. Sådana politiska direktiv 
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är återkommande exempel på konflikt mellan klient, socialnämnd och 
förvaltning: 

Det är väl lagstiftningen någonstans och rådande klimat någonstans, alltså 
direktiv från dem som styr vårt arbete ytterst, alltså politiken. Vår arbetsgi-
vare. […] politiska direktiv. Sparbeting eller inte […] Man pratar ju ofta om 
insatser antingen på hemmaplan eller borta. På bortaplan i form av placer-
ing. Och det sistnämnda skall man ju hålla nere i möjligaste mån och försö-
ka hitta alternativ på hemmaplan. Det kanske man kan förstå att det är ju 
inte alltid det bästa, det finns ju dessutom ingenting. På hemmaplan har vi 
bara de enheter som behandlar barn och familjer respektive ungdomar. Det 
är bara det. Annars så är det psykiatrin. (ip14) 

Dessa direktiv kan vara hämmande för den kommunikativa interaktionen 
mellan socialarbetare och klient. En av de nyanställda och nyutbildade 
anser att hon ändå har ett visst handlingsutrymme gentemot socialnämn-
den: ”Man har ju ändå lite frihet att kunna komma med olika förslag och 
tankar” (ip22). Ytterligare en av de nyanställda och nyutbildade socialar-
betarna uppger att hon upplever att hon har ett stort handlingsutrymme:  

Jag upplever inte att vi har några restriktioner i hur jag skall vara med klien-
ten, nej det gör jag inte. Där är man fri. På det sättet har vi ett väldigt fritt 
jobb att jag lägger upp det mycket själv. […] Men om du bara vill göra 
hembesök eller bara ha dem på socialkontoret och bara träffa dem en gång 
på hembesök, det är ju lite upp till klienterna. Alla vill ju inte ha en i ens 
hem heller, det är inte möjligt. (ip17) 

Mot bakgrund av den situation som ovanstående citat exemplifierar, fram-
står socialarbetarnas handlingsutrymme som starkt begränsat om det en-
bart handlar om ”hur jag skall vara med klienten” (ip17) och var interak-
tionen skall äga rum. Den byråkratiska styrnig som de flesta socialarbetare 
med några års erfarenhet upplever och påpekar, innebär att det kommuni-
kativa handlandet begränsas av förvaltningens och socialnämndens eko-
nomistiska styrning av verksamheten på ett sådant sätt att möjligheten att 
uppnå målen med arbetet, som är att klienten skall få hjälp att förändra sin 
livssituation, äventyras:  

Det är ju en bra grundtanke, men jag tycker att man kanske ibland kan gå 
ifrån den lite så att familjen överhuvudtaget kan eller vill ta emot stöd. Det 
handlar om att de kanske vill ha insatser via någon extern behandlingsenhet 
som inte finns inom kommunen. Jag tänker att det ju kan behövas fler insat-
ser i stora familjer, för att tillfredsställa allas behov. […]. (ip 1) 

Det var inte det som man hade tänkt sig eller det passar inte och sådana sa-
ker och det är ju, praktiskt svårt. En del klarar inte av att kliva iväg på nå-
gon insats på familjestödsenheten eller rådsamtal, eller så kan de inte på 
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dagtid, de kanske jobbar eller har småbarn hemma som gör att de inte kan 
kliva iväg. Alltså det finns praktiska saker som ställer till det. (ip21)  

Den skarpast formulerade kritiken mot politik och förvaltning levereras av 
en av informanterna i den orienterande studie jag genomförde innan den 
huvudsakliga empirin inhämtades. Informanten refererar till en tidigare 
omorganisering inom kommunens socialtjänst som syftade till att minska 
kommunens utgifter inom den sociala sektorn. Politikerna beslutade att 
socialtjänsten skulle arbeta med familjer i hemmen i första hand och und-
vika dyra institutionsplaceringar, samtidigt som åtskilliga verksamheter 
som tidigare varit inriktade på den typ av arbete som nu skulle prioriteras 
stängdes:  

Man slår undan förutsättningarna för att den här strategin skall lyckas, det 
blir bara ett penningasparande. (orienterande studie, ip2)  

Förvaltningens och politikens standardiserade utbud av behandlingsinsat-
ser har stor betydelse ur integrationssynpunkt eftersom det bland annat 
begränsar socialarbetarnas möjligheter att finna fungerande redskap i form 
av behandlingsinsatser för ”stora familjer med invandrarbakgrund” (ip6). 
Följden är således att socialarbetarnas möjligheter att upprätta en ideal 
interaktionssituation med de familjer som de har svårast att upprätta en 
kommunikativ handlingssituation med minskar. 

 
Teleologisk kommunikation  
Utmärkande för systemlogiken är teleologisk kommunikation som syftar 
till att genomföra en handlingsplan enligt en strikt regelstyrd kommunika-
tionsform (Habermas 1984b:189). Åtskillnaden mellan kommunikations-
formerna teleologiskt och kommunikativt handlande är att livsvärldens 
kommunikation definieras av ett intersubjektivt samspel mellan olika sub-
jekt i erkännande av alla de berördas livsvärldsperspektiv, medan systemets 
kommunikation snarare definieras av att adressaterna är objekt som antas 
vara likadana och blir snarare medel för att upprätthålla systemets mål. 
Det slag av kommunikation som här åsyftas är regelstyrd, skriftlig kom-
munikation med klienter utan hänsyn till klientens uttalade behov av sådan 
kommunikation och i vissa fall på trots av klientens egen vilja. Sådan 
kommunikation begränsar socialarbetarens frihet, hennes handlingsut-
rymme genom att den riskerar att äventyra det livsvärldsberoende kommu-
nikativa handlandet:  

[…] det är ju snävare, man har ju mindre frihet, det har man ju, […] det blir 
ju otroligt mycket pappersarbete. Det som är i fokus är att man skall vara 
rättssäker. Naturligtvis. Det är ju det man skall och hur man dokumenterar 
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och så där. Men ibland så känner jag ju att pappersarbetet blir större, att 
man lägger mer tid på det än på själva mötet med klienterna. Man rationali-
serar väldigt mycket. Man åker ju inte iväg på uppföljningar om man inte 
måste, [klienterna] skall helst komma hit. Det är klart att då kan man ju 
också undra ibland att vilken är rättssäkerheten i att man inte möter sina 
klienter i samma omfattning? Jag skall inte säga att man inte möter dem, 
men […] (ip16) 

Här konkurrerar livsvärldens och systemets handlingsstrategier med var-
andra om tolkningsföreträde om rättssäkerhetens innebörd. I det ena fallet 
består rättssäkerheten i en på förhand bestämd typ av systemburen kom-
munikation, medan socialarbetarna helst kommunicerar på olika sätt med 
olika individer beroende på situationens art och känslighet. Detta är ett av 
flera viktiga led i möjligheten att uppnå det sköra samförstånd i interak-
tionssituationen som så lätt kan äventyras.  

Påtvingad kommunikation mellan socialarbetare och klient kan leda till 
”väldigt låsta positioner” (ip8). En av respondenterna exemplifierar de 
kommunikativa svårigheter som kan uppstå med föräldrar vars barn är 
placerat på institution. Föräldrarna vill inte alltid ha skriftlig information 
från socialtjänsten om vad som sker i de utredningar som bedrivs, eftersom 
de, enligt socialarbetarens uppfattning, ”helst inte vill påminnas om sin 
situation”. När socialtjänsten ändå ”skickar papper” kan klienten uppfatta 
det som en kränkning: 

Med papper menar de kanske oftast kallelser eller att vi kommunicerar fort-
löpande med svar de kanske har fått från skolan och så. Vi skickar hem 
papper för att de skall få ta del av det, vi ser det som något vi behöver göra 
för att följa lagen och som någonting positivt. ”Här varsågod, det här gäller 
ditt barn, du är vårdnadshavare, du har rätt att få läsa det här”. Men de ser 
det oftast som något oombett de gånger när utredningen kommer som en 
anmälan. De vill inte ha de här papperna, de vill att allt skall vara som van-
ligt, de vill inte ha den här utredningen. (ip8) 

Kommunikationsformen bör anpassas efter den individuelle klientens be-
hov, menar flera av socialarbetarna, vilket inte är möjligt om alla förvalt-
ningsregler skall uppfyllas. Men socialarbetaren måste trots allt finna vägar 
till att upprätta och ständigt återupprätta den livsvärldsburna kommunika-
tionen. 

Rättssäkerhet [i denna mening] är bra på papperet, men känslomässigt är 
det inte alltid det bästa för klienten. (ip 15) 

Vi har mycket att man skall göra en utredningsplan, alltså tillsammans med 
klienten, de skall vara delaktiga […] Det skiter jag i, höll jag på att säga. För 
vissa människor funkar inte på det sättet, för det är bara min mall för att jag 
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skall kunna göra utredningen. Att de skall sitta och gå igenom de här olika 
temana alltså, det handlar om hur vi skall sköta vårt jobb, jag tycker inte att 
det funkar i mötet med klienten. (ip7) 

Ett likhetstänkande som kräver att välfärdsorganisationerna alltid behand-
lar alla människor med olika förutsättningar och behov likadant kan med 
andra ord bli kontraproduktivt. Likhetstänkandet är dock samtidigt en 
viktig komponent i samhällets integrationsprocesser ur jämlikhetssyn-
punkt, anser en av respondenterna, och begrundar det med att samhället 
måste ”[…] behandla alla lika och man skall ha rätt till goda levnadsvill-
kor” (ip 16). Men allas rätt till lika goda levnadsvillkor kan äventyras när 
likhetstänkandet befrias från sin kulturella grund i livsvärlden. Strikt lika-
behandling avseende kommunikationsformerna leder till att verksamheten 
förlorar kontakten med de mänskliga processer och emotioner som livs-
världen är så full av, vilket kan leda till att samförstånd inte kan uppnås:  

En ganska vanlig synpunkt i de utredningar man inte kommer överrens, är 
ju att utredningen upplevs som en oerhört svår period som i alla fall föräld-
rarna har svårt att se vitsen med, och vissa föräldrar utrycker ju också att: 
”Det här gör mig till en sämre förälder för ni ligger på, ni vill ha möten som 
jag inte har tid med och inte ser någon vits med”. Det är deras syn och de 
måste få ha den synen. (ip8) 

 
Dokumentationen: att skriva rätt eller göra rätt 
Handläggningsrutiner som är en del av förvaltningens övervakning och 
kontroll över det sociala arbetet, minskar socialarbetarnas handlingsut-
rymme avseende deras möjlighet att arbeta på ett klientcentrerat sätt. Soci-
alarbetarnas egen uppfattning om dokumentationen är att den skall vara 
ett kommunikativt redskap mellan socialarbetare och klient, men också 
mellan kollegorna på arbetsplatsen (jämför Socialstyrelsen 2010b): 

Jag skriver dels för att klienten sedan skall få en så tydlig bild som möjligt 
av vad sjutton det är som har hänt. Varför har det hänt? Vilka beslut är 
tagna? Det skall vara lätt att följa det, både för klienten, men även för oss 
som arbetar i det, så vi kan se varför vi har agerat på det här sättet. Har vi 
grund för att agera på det här sättet? Så det är så jag tänker. Det blir liksom 
att man måste kombinera sättet att skriva så att både klienterna kan rätta 
det och vi förstår vad sjutton vi håller på med. Gör vi rätt? Får vi agera så 
här? (ip9) 

Olika socialarbetare hanterar dock problemet på olika sätt beroende på 
ålder och erfarenhet när de försöker dela sin tid och sin uppmärksamhet 



184  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

mellan kommunikativt handlande i mötet med klienter och de systembase-
rade kraven på dokumentationen. 

Man kan ha jobbiga möten med människor, för det är mycket tunga möten, 
men det är klart man kan strunta i att man inte klarar vissa möten som är 
riktigt tunga, det går att hantera och det går och prata om. Men det är den 
där dokumentationspressen och jag känner att det läggs på mer och mer och 
det kräver mer och mer av oss. Det kräver mer och mer tid. Som jag känner 
nu, hur skall man hinna med? Det går inte. Det är en omöjlig uppgift. Då 
känns det som om man bryter mot lagen varje dag, för att man har vissa ti-
der, man skall ha gjort det. Men sen kanske det ligger i att jag inte ser mig 
själv, jag gillar ju inte att skriva. (ip7) 

Socialarbetarna upplever att de tvingas välja mellan lagbrott av olika ka-
raktär: brott mot de stråk i lagen där klienternas rättigheter regleras och 
dem där regler och formella procedurer regleras. De strävar efter att balan-
sera mellan dessa så att arbetet både blir ”gott” och ”rätt”.  

Ett exempel på ökad arbetsbelastning är den dokumentationsbörda som 
den relativt nya utredningsmanualen Barnets bästa i centrum (BBIC) har 
skapat38. BBIC uppfattas som en tillgång i den direkta kontakten med kli-
enten, men en belastning genom den omfattande dokumentation som den 
kräver: 

Men för mig känns det som att det tar mycket mer tid, vilket det kanske inte 
gör om ett år. Då har man fått in den strukturen och hur det skall vara upp-
lagt och allting. Just nu känns det som om det tar tre gånger så lång tid att 
skriva en utredning enligt BBIC än en vanlig utredning, eller alltså som vi 
gjorde förut. Fast jag kan ju se positiva saker med det. Att det är ett mer lik-
riktat sätt, att vi gör på samma sätt […] men ibland känns det som de här 
utredningarna bara är pappersprodukter man håller på med […]. (ip7) 

Socialarbetarna anser att arbetsgruppens uppgifter i ökande grad tenderar 
att präglas av regelstyrning kring dokumentationen, med följden att fokus 
flyttas från kommunikationens innehåll till dess form. Under en av mina 
observationer diskuterades detta förhållande:  

Gruppledaren: Hörde ni vad [kommunens jurist] sa på utbildningen som ger 
oss mera arbete? När vi ger bistånd till föräldrarna som nu hamnar i barnets 
akt skall vi istället börja föra det på föräldrarna själva. Det innebär att vi 
måste upprätta akter på föräldrarna också. Dubbelarbete för oss.  

Handläggare: Men hos vissa föräldrar handlar det ju bara om stöd i föräld-
rarollen! 

                                                      
38 Se under rubriken Kampen om barnets bästa i kapitel 6.  
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Gruppledare: Det skall ligga på barnet i alla fall […] Förr i tiden hade vi en 
hel familj i en akt, det var väldigt rörigt också, men nu börjar det spreta lite 
väl mycket.  

Handledare: Det måste gå att följa vad som sker, oavsett var det skrivs.  

Gruppledare: Barnen skall inte behöva dras med sådant som handlar om 
föräldrarna i sina akter.  

Handläggare: Mera papper och papper …  

Gruppledare: Ja byråkratin är ett hinder för det kreativa tänkandet. Oj, nu 
skriver hon en massa [med hänvisning till mitt antecknande]. Vi menar bara 
att det är ju inte det man har blivit socialarbetare för. 

En av respondenterna i intervjuerna uttrycker förhållandet mellan doku-
mentation och det faktiska arbetet i face-to-face interaktion mellan social-
arbetare och klient så här: ”Man får inte låta det rätta stå i vägen för det 
goda” (ip 11) i en arbetsvardag där övervakningen av formalia hotar att 
kolonisera socialarbetarens förmåga att lyssna på klienten och därmed 
mista klientens behov och perspektiv ur sikte. Formalia blir ”det primära 
och det viktiga” (ip11). Respondenten anar en risk för att ”man missar 
grundtanken i Socialtjänstlagen” som är att ”vi skall stötta den som är i 
behov av stöd och att vi skall frigöra resurser utifrån den enskilde utifrån 
var den befinner sig”. Istället tar systemfrågorna över i form av regler och 
manualer, tillsammans med föreskrifter om regelstyrd kommunikation och 
dokumentation: ”Man kan säga att formen på något sätt överskuggar in-
nehållet” (ip11):  

Ett exempel på det är datasystemet som vi använder som verktyg, som 
ibland inte går att använda på det sätt som vi egentligen skulle behöva för 
att följa Socialtjänstlagen, utan då får vi anpassa oss lite grann, eftersom da-
tasystemet sätter begränsningar. (ip11) 

Respondenten framför att det dokumentationssystem som används, Proca-
pita, inte är anpassat efter SoL och den praktiska verksamheten, utan att 
verksamheten istället tvingas anpassa sig till datasystemet. Hon anser att 
denna anpassning präglar de nyanställdas och nyutbildades socialisation in 
i och uppfattning om arbetet:  

Man söker inte lagtexten, man söker inte källan, man söker inte förarbete-
na, man söker inte intentionen med lagen, utan man tittar på hur det är 
uppbyggt i datasystemet. Vilka knappar måste jag trycka på för att jag skall 
kunna komma vidare? Hur måste jag formulera det här för att få in det här i 
en verkställighet? Det kallas ju verkställighet när utredningen går över i ett 
visst skede, i en slags insats. Men i lagen finns inte benämningen verkställig-
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het. Utan det är någonting som vi har skapat för att kunna ha det här data-
systemet. Alltså anpassar vi nästan Socialtjänstlagen efter datasystemet istäl-
let för tvärtom. (ip11) 

En annan respondent berättar att även socialtjänstens tillsynsmyndighet, 
som vid tiden för intervjuerna var Länsstyrelsen, är präglad av dokumenta-
tionssystemets logik när den granskar ärenden. Snarare än att granska 
arbetets innehåll är det dokumentationens korrekthet som granskas. Hon 
återger sin bestörtning över granskningens art:  

[…] då var det en pågående verkställighet i form av att en utredning hade 
avslutats med erbjudande om nätverksträff på nätverkscentrum. […] Och 
det där var föräldrarna sen inte intresserade av […] och sen rullade ärendet 
på i den här pågående verkställigheten, det kom in lite anmälningar, skolan 
ringde […] de var oroliga för den här utåtagerande, aggressiva killen. Myck-
et kontakter. Där hade jag gjort fel […] då skulle det ju ha gått till såhär då: 
När föräldrarna sa nej till nätverksträff skulle jag ha avslutat det hela [i da-
tasystemet] och sedan inlett en ny utredning […] Så det här att jag grejade i 
pågående verkställighet som egentligen inte var ett ärende, eftersom föräld-
rarna hade tackat nej, var olagligt! Och så skulle jag ha stängt ner utred-
ningen. Men nu fanns det en grön plopp under verkställighet, och jag job-
bade hela tiden i den gröna ploppen under verkställighet, men jag skrev en 
utredning i en utredningsmall här. Det var fel! (ip14) 

Ovanstående berättelse ter sig möjligen obegriplig. Uttryck som ”greja i 
pågående verkställighet” och ”den gröna ploppen under verkställighet” 
refererar till dokumentationsprogrammets utseende. Här handlade gransk-
ningen inte om socialarbetarens kapacitet och förmåga att uppfatta klien-
ternas önskningar i förhållande till socialtjänstens utbud av insatser och 
huruvida hon uppfyllt SoL:s intentioner och riktlinjer i sitt arbete med 
klienterna eller ej. Granskningen handlade enbart om korrektheten i hante-
randet av dokumentationsprogrammet.  

Att socialtjänstens arbete skall utföras på ett rättssäkert sätt är natur-
ligtvis en av socialtjänstens skyldigheter, ingen av respondenterna ifrågasät-
ter detta. De ifrågasätter endast definitionen av rättssäkra procedurer och 
protesterar mot systemets tilltagande kolonisering av deras livsvärldsbase-
rade kunskap och färdigheter:  

Ja det var ju det som man ville komma åt från början när man gjorde omor-
ganisationen. Att man skulle bli mer rättssäker och det som är mer rättssä-
kert är väl att det kanske är mer tydligt när det är utredning och man grans-
kar och sådär och när man går in och gör en behandlingsinsats. […] Alltså 
förhoppningsvis kan det bidra till att det blir mer lika, så. (ip16) 
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De problem som uppstår handlar om att systemets makt förstärks av 
kommunens upphandling av och anpassning till marknadens utbud av 
lämpliga dataprogram.  
 
Livsvärldens revolt  
Men systemets makt över det sociala arbetet kan stävjas i konkreta hand-
lingssituationer. Även i situationer som är potentiellt befriade från livsvärl-
dens kommunikativa handlande, finns möjligheter att förändra förutsätt-
ningarna och skapa möjlighet till kommunikativt handlande. Det kan 
nämnas att enhetschefen kom in på de samråd jag observerade vid två till-
fällen för att på socialnämndens begäran be socialarbetarna omprioritera 
pågående ärenden av byråkratiska skäl. Socialarbetarna opponerade sig vid 
båda dessa tillfällen mot nämndens begäran med argument som enhetsche-
fen fann tillräckligt starka för att bestämma sig för att återföra dem till 
nämnden:  

Enhetschefen: Allt för många ärenden kommer in till utskottet [i social-
nämnden] i sista stund. De hinner inte läsa in sig innan beslut måste tas. Till 
i morgon har det inkommit fjorton oanmälda ärenden.  

Gruppledaren: Det ena är en omprövning av LVU, det kan vi inte skjuta 
upp. Ett annat är ett ensamkommande flyktingbarn och beslut om familje-
vård.  

Handläggare: Sedan är det barnen X som är en förlängning av placering [i 
familjehem].  

Gruppledare: Det fick vi reda på nyss, barnen kan inte släppas hem, föräld-
raförmågan är mycket låg.  

Enhetschefen: Då kan vi inte ta bort några ärenden. [Går]. 

Flera av respondenterna berättar dock att när de personligen företräder 
enskilda klienter inför socialnämnden, anser de att ledamöterna bifaller de 
beslut de föreslår:  

Och många gånger så lyssnar de ju på oss ändå liksom i slutändan, det gör 
de ju [...] i de enskilda ärendena. (ip4) 

Det gäller att socialarbetaren är noggrann med utredningen så att social-
nämnden får en så god inblick i situationen som möjligt och på så vis ges 
goda skäl att bifalla det bistånd eller beslut som socialarbetaren föreslår:  

[…] jag är noga med att formulera vad som är problemet och hur man tän-
ker vad just den institutionen skall kunna hjälpa klienten med och vad man 
har för målsättning och hur lång tid som man tänker sig. Men det är ju svårt 
för det händer ju så mycket när man är iväg och när man ingår i ett behand-
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lingsarbete, det tar ju tid. Det kan ibland vara svårt att förstå, att det inte 
går klockrent till, utan att det händer saker [i klientens liv] på vägen som 
gör att vägen [utredningen] blir krokig. (ip16) 

Nämndens motargument är som regel av ekonomisk art och är därför inte 
grundade i överväganden om klientens bästa (ip11). I de fall socialarbeta-
ren befarar att socialnämnden kan komma att avslå en ansökan som klien-
ten brinnande önskar, och som socialarbetaren själv betraktar som nöd-
vändig för fortsatt arbete i frivillighet och samförstånd, händer det att hon 
erbjuder klienten att själv närvara vid socialnämnden och själv föra sin 
talan39:  

För jag vet att det är mycket svårare för dem att ge ett avslag till en person 
[...] det är ju mycket lättare att ge det till mig som skall förmedla det, än att 
förmedla det direkt till någon gråtande mamma. Får man det i knät så är det 
inte alls samma sak, inte ens för dem. (ip4) 

Genom den konkrete klientens närvaro motverkar socialarbetarna social-
nämndens huvudsakligen systembaserade makt. När klienten träder in i 
rummet aktiveras nämndledamöternas livsvärld som får handlingsoriente-
rande makt på bekostnad av systemets makt. Med fokus på socialarbetarnas 
handlingsutrymme upphäver socialarbetaren socialtjänstens systembaserade 
handlande i kraft av att klienten informeras om sin rättighet att framföra 
sina livsvärldsbaserade argument inför nämnden. Genom att klienten tar till 
sig denna rättighet och omsätter den i kommunikativ handling förverkligas 
en aspekt av det sociala arbetets deliberativa potential. 
 
Utarmning 
Förvaltningens och socialnämnden systemdrivna logik rymmer en förvän-
tan om att den enskilde socialarbetaren bör ikläda sig den neutrale tjäns-
temannens mantel. Detta bidrar till att öka socialarbetarnas börda: 

För här, alltså, det är det som blir så konstigt här, när man har smalnat in 
det såpass att vi bara skall ha själva utredningsbiten egentligen, det är ju 
vårt uppdrag att utreda, och sen lämnar man över det till en behandlare. 
Och helst så vill man ju egentligen smalna av det ännu mer kanske, att man 
bara har dem som gör utredningar, och sen andra då som kanske följer upp 
de här bistånden. Men det är klart att man skapar ett slags relation ändå. 
Det är klart att det blir så, det måste det ju bli […] för att annars - det går 
inte. (ip4)  

                                                      
39 Denna rättighet regleras i Förvaltningslagen 14 §. 
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Förvaltning och socialnämnd framstår som okänsliga inför följderna av att 
socialarbetare använder sig själva som redskap i hela utrednings- och be-
slutsprocessen. De framstår också som omedvetna om det kommunikativa 
handlandets centrala roll i förverkligandet av lagens krav på frivilliga lös-
ningar inom socialtjänsten. Socialarbetarnas berättelser visar att sådant 
arbete inte kan genomföras utan de komponenter som den ideala interak-
tionssituationen kräver, eftersom denna endast förverkligas när socialarbe-
tare och klient etablerar en förståelsepräglad kommunikationsform som 
samtidigt involverar ett slags emotionalitet i mötet. Systemlogiken är blind 
för det faktum att 

[…] det är människor som arbetar med människor. Man förväntar sig att 
det skall vara precis lika hela tiden, att man skall vara slipad hela tiden. Så 
är det ju inte. Det är klart att det inte får bli sådana svackor där bedöm-
ningar och bemötanden går under en sådan nivå att det inte är acceptabelt, 
det är någonting annat. (ip 11) 

Men dessa socialarbetare är inte värdeneutrala maskiner i frontlinjebyrå-
kratins tjänst (jämför Schierenbeck 2003), utan professionella medarbetare 
i en specifik kulturell kontext, med den särskilda uppgiften att använda sin 
personliga och yrkesmässiga skicklighet när de skall upprätta ett kommu-
nikativt rum i mötet med klienterna. Förvisso måste delar av kommunika-
tionen av nödvändighet vara byråkratisk såtillvida att ett visst mått av 
förvaltningsregler och procedurer strukturerar arbetet; rätt papper skall 
skickas till rätt personer och klienter skall informeras om procedurernas 
mått och steg. Men socialarbetaren måste också nå in i människors inners-
ta. Denna roll kräver ständig träning, ständig uppmärksamhet för att pro-
fessionaliteten skall kunna bibehållas och helst utvecklas: 

Ibland är utgången given och det finns inga alternativ. Brist på alternativ, 
det finns det ju. […] Men ibland, om vi håller oss till ett sådant ärende där 
man förstår att det här barnet inte kan vara kvar, utan enda lösningen är en 
familjehemsplacering, då är ju utgången given så att säga. Men jag leder ju 
ärendet framåt så processen skall bli så bra som möjligt.[…] Utgången är gi-
ven men vägen dit, den leder jag. (ip14) 

Det sker en utarmning av de mänskliga relationerna inom socialtjänsten 
vilket är till nackdel för såväl klienten som socialarbetare: ”Jag tror att 
man tappar energi när man inte får feedback” (ip 16).  

Här skall man ju inte vara vän med någon om man säger så. Här är vi ju 
ändå en myndighet och det tycker jag är svårt. Man vill gärna vara nära och 
vara någon. Och det är man ju inte. Man vill vara viktig, men det är man 
inte, man är bara ett litet verktyg. Men jag trivs bra, nackdelen är arbetsbe-
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lastningen, att man inte hinner riktigt, att man lätt känner att man hafsar 
över. (ip22) 

Utan känsla kan intet arbete utföras därför att den ideala interaktionssitua-
tionen som är förutsättningen för att klienten skall få hjälp är beroende av 
just känsla. Och vad värre är, utan känsla kan såväl klient som socialarbe-
tare förlora känslan av mening och sammanhang40:  

Jag kommer ihåg mitt sista besök den där dan när jag bara låste in mig på 
toaletten på [arbetsplatsen] och skrek rakt ut, och sa att jag vill inte, jag går 
aldrig mer ut i den här korridoren! Ni får göra vad ni vill, men jag går inte 
ut! Och då träffade jag en flicka [som kommit som anknytning till sin pap-
pa], som hade gått hemifrån. Pappan slog henne, och hennes tvillingsyster. 
Och det var så mycket jox om det där. Och det enda jag satt och tänkte på 
när jag hade henne framför mig, det var systern som var slagen och inte 
hon, och tvillingsystern hade jag placerat dagen innan. Och så satt jag med 
en exakt kopia som sa ungefär samma saker och jag tänkte, det är inte möj-
ligt, jag vill att du tar din väska och går hem. Jag sa det aldrig till henne, 
men det var precis så jag kände. Jag tänkte, sitt inte här och älta, du blir inte 
slagen. Det finns de som har det värre än du, gå härifrån. Allt du säger blir 
bara jobb för mig. För jag kan inte göra något för att hjälpa dig. (anonym41) 

Mot bakgrund av den intervjukontext som citatet härrör ur handlar re-
spondentens förtvivlan om ett tillstånd där hon tappade klientens bästa ur 
sikte. Tyngd av den arbetsbörda som de många byråkratiska reglerna med-
för blev hon repressiv mot det barn som satt framför henne. Socialarbeta-
rens lyhördhet för klientens önskningar och lidande kom att överskuggas 
av tanken på vad administrationen av ytterligare ett ärende skulle kosta 
henne energimässigt.  

Och sen efteråt så tänkte jag, hur är jag egentligen, vad är jag för människa? 
Det var ingen skön känsla, att se det där hos sig själv, att man är som en, en 
byråkrat […] (anonym) 

Konflikten mellan socialarbetarens professionsidentitet som livsvärldsburen 
och den byråkratiska inställning hon antog i situationen var så plågsam att 
den utlöste en känslomässig utmattning som ledde till långvarig sjukskriv-
ning: 

Och jag har ju haft [känslan], och jag har förlorat den, och jag har fått den 
tillbaka. Och jag har ju också varit sjukskriven för att jag har mått dåligt. 

                                                      
40 De tre följande citaten är en sammanhängande utsaga men delas upp för över-
skådlighetens skull.  
41 Intervjupersonen förekommer flera gånger i materialet i övrigt, men detta citat är 
så personligt att jag har valt att anonymisera det. 
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Och det gick aldrig att förklara. Men det var den dagen när jag såg, och det 
här låter ju inte klokt, men den dagen när jag såg mig själv utifrån och såg 
att jag hade tappat det här. Det var liksom, då bröt jag fullständigt samman 
[…] och då trodde jag det var slut nästan. Men det går ju att få den tillbaka. 
Men man kan inte vara helt avstängd, det går inte. (anonym). 

Respondenten visar att hennes ”känsla” är intimt sammanbunden med 
möjligheten till kommunikativt handlande. Dessa är så intimt samman-
slingrade som basala redskap i det sociala arbetet att arbetet omöjliggörs - 
klienten far illa och socialarbetaren bryts ner - utan dem.  

 
Sammanfattning 
I motsättningen mellan förvaltningens systemdrivna målrationalitet och 
socialarbetarprofessionens livsvärldsorienterade värderationalitet kan kli-
enternas behov komma att stå tillbaka för förvaltningens ekonomiska mål, 
dels genom begränsningar i den tid socialarbetare har att möta klienterna, 
dels avseende vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda klienterna. 
Detta innebär att det byråkratiska systemet hindrar integration mellan 
staten och klienterna, men också mellan erfarna och nyanställda socialar-
betare.   

En effektiv och målrationell offentlig byråkrati är enligt Weber 
(1922/1987d: 53ff) förvisso nödvändig för en stark stat, men målrationell 
byråkrati följs inte nödvändigtvis av demokrati. En omfattande och hierar-
kiskt styrd byråkrati kan istället leda till förtryck. En neutral tjänsteman är 
nödvändig vad avser genomförandet av vissa procedurer, men hennes exi-
stens är ingen garant för en värdig och rättvis bedömning av medborgarnas 
önskemål och behov.  

Rationalitetens utveckling betraktad som systemets ökande dominans 
över samhällsutvecklingen har visserligen inneburit framsteg avseende sta-
tens övervakningskapacitet, vilken möjligen har ett visst samband med dess 
möjlighet att fördela resurser på ett rättvist sätt. Men rationalitetens ut-
veckling har samtidigt medfört en förlust för den existentiella grunden i 
människors liv genom tilltagande förlust av livsvärldens auktoritet inom 
den offentliga förvaltningen. I samma takt som möjligheten till kommuni-
kativt handlande minskar som komponent i interaktionen mellan socialar-
betare och klient, minskar möjligheten till den deliberation som är en för-
utsättning för demokratins utveckling. Betraktad genom socialtjänstens 
verksamhet leder den rationella byråkratins ökande makt i riktning mot 
den dystra tillvaron i Webers järnbur i vilken mål och medel är oförenliga. 
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Socialarbetaren 
Klienternas erfarenhet av fördomsfullt bemötande som komponent i inter-
aktionen 
Klienter framför ofta till socialarbetarna att de anser att socialarbetarna 
har en fördomsfull och stereotyp uppfattning om dem:  

Bara för att jag är invandrare så tror du att jag inte kan det och det eller så 
tror du att jag gör […] ’Tror du att jag slår mina barn för att jag är invand-
rare?’ Lite så […] och då kommer man in i något som man inte kan ta sig 
ur. Vad man än säger så misstolkas det. Det är så onödigt. (ip1) 

I citatet skymtar en känsla av otillräcklighet hos respondenten som känner 
sig kategoriserad av klienten på ett sätt som inte korresponderar med hen-
nes identitet, utan tvärtom strider emot hennes egen uppfattning om sina 
intentioner och sitt agerande. Hon anser att klinternas rädsla för diskrimi-
nering och fördomsfullt bemötande inte alltid är befogad och är oförståen-
de inför vad som triggar klientens kategorisering. Flera andra respondenter 
anser dock att klienternas rädsla för att bli fördomsfullt bemötta är helt 
begriplig:  

Jag förstår att de känner sig utsatta, faktiskt. Och rent språkligt också. Det 
känns så oerhört frustrerande att inte förstå. (ip7) 

Möjligen kan en delförklaring till den föregående respondentens svårighe-
ter med att förstå klientens rädsla vara att hon inte har begreppsliga red-
skap till att förstå interaktionssituationen som en generaliserad interaktion 
mellan en människa i en av samhällets underprivilegierade grupper, klien-
ten, och henne själv som representant för majoritetssamhällets maktstruk-
tur.  

I framställningar av ”invandrarmannen” i svenska media och offentliga 
rapporter framträder en kvinnoförtryckande och allmänt olustig stereotyp 
karaktär. Stereotypen följer mannen vart han går och upplevs av många 
män som ett begränsande och diskriminerande inslag i vardagen (se även 
Alinia 2004:83ff, 185ff). Medieforskaren Ylva Brune sätter med artikelti-
teln Tårögda flickor och kusliga män (1998) fingret på stereotypens kärna. 
I en av intervjusituationerna såg jag en broschyr på socialarbetarens an-
slagstavla bakom skrivbordsstolen. Broschyrens titel är Samverkan mot 
hedersrelaterat våld (se Länsstyrelsen i Östergötland 2008) och dess omslag 
pryds av en bild av en mörkhårig och möjligen ”tårögd” flicka som tittar 
ut genom ett gallerliknande pussel. Det slog mig att det inte är svårt att 
förstå att det är ett grannlaga arbete för den enskilde socialarbetaren att 
orientera sig mellan majoritetssamhällets stereotyper och konkreta perso-
ner när hon har en man framför sig i besöksstolen som kan associeras med 
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den stereotypa bilden av ”invandrarmannen”. Spänningen mellan barnets 
och faderns rätt är en återkommande konfliktpunkt på detta socialkontor: 

Nej men så blir de här invandrarmännen ännu mer frustrerade för att det är 
bara kvinnor som sitter hos oss och vi som bestämmer och talar om hur det 
skall vara och där kommer det: det hade du aldrig gjort om jag inte varit in-
vandrare. Då hade jag haft mina barn. Från männens sida så [ligger det ju 
något i det]. Självklart. [Men] jag blev riktigt glad när jag såg att de hade 
gjort en utredning [som visade] att kvinnorna får vårdnaden om barnen, för 
att de hade tagit större omsorg om barnen och inte på grund av kön. Men 
de här invandrarmännen har ju svårt att förstå våra familjerättslagar. För 
det är faktiskt de som egentligen bestämmer, för det är de vana vid. (ip 21) 

Exemplet är illustrativt för spänningen mellan konforma patriarkala livs-
världssammanhang där faderns bästa står i centrum och idén om barnets 
bästa som ett av individualismens mest radikala uttryck42. Socialtjänsten 
förmår inte överbrygga spänningen mellan de subjektsuppfattningar som 
aktiveras på detta spänningsfält och som de facto detroniserar den patriar-
kale mannens rättigheter som definierats inom en social struktur med insti-
tutionaliserade hierarkiska relationer.  
 
Reflektion som institutionaliserad aktivitet 
Förmågan till öppen reflexion kring kultur och värden skiljer sig åt mellan 
olika personer i arbetsgruppen. Här finns de som är aktivt reflekterande 
och som har fortbildat sig genom kurser om migration och etnicitet på 

                                                      
42 Forskning om mäns situation i mötet med välfärdsstatens byråkratier vars tjäns-
temannakår huvudsakligen utgörs av kvinnor visar att klienter i allmänhet befinner 
sig i underläge och invandrade män i synnerhet (se t.ex. Bangura Arvidsson 2003 
samt Eriksson 2006). I sin studie om familjerättssekreterares retorik påpekar Eriks-
son markanta skillnader i retoriken om fäders våld där svenska fäders våld förkla-
ras i individuella termer såsom psykologiska problem, missbruk och kulturellt 
avvikande beteende, medan de utlandsfödda fädernas våld ges kulturella förklar-
ingar som relaterar till det traditionella och patriarkala invandrarkollektiv som 
männens våldshandlingar anses representera och legitimera (ibid:189). Eriksson 
konkluderar att det svenska samhällets generella ojämlikhet inte har problematise-
rats tillräckligt med utgångspunkt i vad överrepresentationen av ”vita” kvinnor och 
män i familjerättssekreterarkåren betyder för föreställningar om professionalitet 
och ”tillräckligt god praktik i möten med olika brukare ” (Eriksson 2006:210). 
Intervjupersonerna i studien tolkar ”barnets bästa” genom ett snävt kulturellt ras-
ter. Eriksson förespråkar att familjerättsprofessionen gör upp med föreställningar 
inom den egna professionaliteten som rör deras uppfattning om ”barnvänlighet”. 
Med detta berör hon kampen om barnets bästa och demokratins paradox. 

 



194  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

fritiden och de som inte har gjort sådant. Fortbildning är efterlyst av soci-
alarbetarna, men de anar samtidigt att fortbildning som inte håller en till-
fredsställande reflexiv och kritisk kvalité kan leda till att förståelseklyftor-
na mellan socialarbetare och klient snarare fördjupas och fördomar bekräf-
tas:  

[…] när man ser på etniska grupper så är det åter det här att man ser dem 
som en grupp. Att man lätt hamnar i det och inte möter individen; hur är 
det just i det här fallet? Just det, det här är en muslimsk familj då vet man ju 
hur de reagerar. Och att man då inte blir nyfiken och ställer de frågorna för 
att förstå just den här familjen. Där är det ju lätt att hamna. […] För det är 
ju alltid individuella bedömningar. Jag tror att det är en process och att man 
inte blir fullärd, det är ju nya problem hela tiden i socialtjänsten. (ip16) 

Socialarbetarna uppövar ständigt sin förmåga att skilja mellan fördomsfull 
kategorisering och utredningssituationens konkreta komponenter. Detta 
särskiljande är föremål för deras uppmärksamhet och en grundläggande 
komponent i deras handlingsutrymme. En socialarbetare kan helt enkelt 
aldrig känna till det konkreta ärendet innan det är utrett och utredningen 
har kommit så nära den unika och konkreta situationen som möjligt. Men 
risken är stor att fördomsfullhet präglar flera av de involverade med följ-
den att summan av de enskilda aktörernas perspektiv (t.ex. anmälare, kli-
ent, socialtjänst) är svåra att sammanfoga till en meningsfull handlings-
grund. 
 
Att dekonstruera stereotyper 
Socialarbetarna anser att känslan av trygghet och förtroende ökar hos kli-
enterna när deras kunskap om klienternas kultur är omfattande, flexibel 
och precis. Det är inte bara klienterna som känner sig otrygga i interak-
tionssituationer där tjänstemannen inte är insatt i hans eller hennes livs-
världssammanhang, utan även socialarbetarna känner sig otrygga i sådana 
situationer. När de inte vet något om klienternas bakgrund och livsvärld är 
de rädda för att förstöra möjligheten till kommunikativt handlande genom 
att tränga sig på dem på ett sätt som klienten kan uppfatta som opassande. 
Bara rädslan är nog för att kommunikationen skall stelna. Till följd av 
detta uppfattar socialarbetarna sitt behov av kunskap som mycket stort. 

Socialarbetarna berättar om sin osäkerhet kring vilka frågor som är vik-
tiga att ställa och hur frågorna kan uppfattas av klienten. Socialarbetarna 
har som regel inte kunskaper om klienternas liv före ankomsten till Sverige, 
vilket också framgår i aktmaterialet där ytterst få sådana upplysningar 
finns. När de ändå får berättelser om klienternas bakgrund före migratio-
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nen kan de ha svårt att tolka dem på grund av bristande antropologiska 
och sociologiska kunskaper.  

Att uppnå kunskap om sina fördomar, att avslöja sina stereotypa tan-
kebanor i syfte att övervinna dem är att eliminera några av arbetets dis-
kriminerande krafter, menar de och påpekar att viljan finns i arbetsgrup-
pen: 

[…] vi har inte den kunskapen egentligen, det känner jag att det har jag inte. 
Jag har inte tillräcklig kunskap om alla kulturer och kan sätta mig in i det. 
På det sättet så har vi inte kunskap att kunna bemöta den mångfalden vi 
möter här. […] jag känner att de flesta som jobbar har en ganska förstående 
inställning mot andra kulturer, alltså fördomar har vi alla, men vi är ändå 
mer medvetna om våra fördomar och så, inte så inskränkta. (ip7)  

Vi har våra fördomar. Och vi har med dem och en massa saker som styr oss, 
men ändå någonstans måste man försöka vara nyanserad. (ip 21) 

Respondenterna har olika tankar om vilka konkreta kunskaper som kan 
vara behjälpliga. Några efterlyser kunskaper om konkreta minoritetsgrup-
pers historia, sociala struktur och levnadsvillkor: 

Det grundläggande, det basala, till exempel vad står Islam för? Det vi får 
många gånger är föreläsningar om hedersrelaterat. Jag skulle vilja ha mer 
kunskap om det vanliga. (ip17) 

Man önskar ibland att man hade kulturkompetens som man bara kunde ta 
in från. Hur tänker exempelvis romer utifrån just det här att bo? Hur ser de-
ras historia ut? Vad är viktigt för dem? Vad är det de måste ta hänsyn till. 
Alltså sådant. Där tycker jag att vi, ja, man kan aldrig få nog av kunskap. 
(ip15) 

Vi skulle behöva mer kunskap om hur t.ex. somalier fungerar i sin egen 
grupp. (ip 19) 

Socialarbetarna berättar att de försöker få tid och möjlighet att samtala 
med klienterna om hur de tänker kring livet, vilken bakgrund de har, hur 
de förväntas uppföra sig i mötet med dem på socialkontoret eller i deras 
hem när det gäller basala vardagshandlingar såsom hur man hälsar, var 
man bör sitta, om man bör ha på skorna inomhus och liknande:  

[…] och när du gör hembesök så har jag många gånger tänkt på att rädslan 
för att kränka, skall jag ta den här kakan eller hur är det här, skall jag tacka 
nej? […] Sådant tycker jag är viktigt för att vi skall kunna göra bra utred-
ningar också […] annars kan jag ju inte lära mig. (ip 17)  

Socialarbetarna tror att bättre möjlighet till att möta klienterna i deras hem 
istället för på socialkontoret skulle kunna ge inblick i deras sätt att leva. 
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Fördelen med hembesök är även att man kan samtala på ett mer avslapp-
nat sätt om det problem som är i fokus och samtidigt lättare kan bilda sig 
en uppfattning om bakgrunden till det. De skulle lära sig något om de livs-
världar som inte är omedelbart tillgängliga för sådan förståelse.  

Kunskap som kan växa ur socialarbetarens fysiska kontakt med klien-
tens lokala boendemiljö uppstår heller inte så lätt, eftersom socialkontoret 
ligger långt borta från klienternas bostadsområden:  

 […] jag skall inte säga att vi är en isolerad ö på något sätt så, men alltså, 
för att vi skall kunna förstå och utvecklas, så måste vi hela tiden ha vidare-
utbildningar […] vi får ju inte in, vad skall man säga, strömningar om hur 
samhället fungerar mer än genom våra egna individer och vad vi sitter med 
som enskilda personer. (ip 15)  

I brist på arbetsplatsförlagd kommunikation, vidareutbildning eller läsning 
av vetenskaplig litteratur som kan diskuteras på arbetstid, kompenserar 
socialarbetarna genom den enda möjliga kunskapskällan i vardagen: klien-
ternas världsbild och syn på sin situation som den förmedlas i interaktio-
nen. De strävar efter att ständigt uppöva sin förmåga att höra den enskilde 
klientens berättelse. Lyssnandet är ett av det sociala arbetets viktigaste 
redskap, det kan skingra fördomsfulla generaliseringar och leda till klargö-
randen i utredningssituationen:  

[…] alla familjeliv har sin egen dynamik och sina egna ställningstaganden. 
Sen kan man ju ha en grupptillhörighet, som innebär att man har en grund-
inställning till någonting som är på det ena eller andra sättet. Ett exempel 
som oftast tas upp är flickors frihet utanför familjen deras rätt till rörlighet. 
Men i mötet med den specifika familjen så kan det utvecklas på så många 
sätt ändå. Så man kan inte gå in och tänka: Jo, jag förstår situationen precis, 
du behöver inte säga mer än två ord. […] Och man kan aldrig förutsätta 
egentligen att det är på det ena eller andra sättet, utan man måste kartlägga 
som socialarbetare. Om man skall gå in och försöka stötta i något läge, så 
måste man alltid lyssna och försöka förstå: Vad är det nu? Varför är det så-
här just nu? (ip11) 

Om socialarbetaren har en allt för rigid förhandsinställning kan det leda 
till att hon inte förstår vad klienten menar. Därför måste hon vara medve-
ten om de maktaspekter som är inbäddade i själva interaktionssituationen 
och beredd att inte bara höra vad som sägs, utan även det som inte uttalas, 
den undertext som döljer sig i kontexten. Kanske behöver socialarbetaren 
också våga hantera sin rädsla för att vara fördomsfull genom att erkänna 
sin fördomsfullhet i syfte att genomskåda och övervinna den. 

En strategi för att övervinna stereotyper är att sträva efter att sluta ”tro 
att man vet vad folk skall säga, och att tro att man vet vad de faktiskt sä-
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ger” (ip 10). Fördomarna, såväl de faktiska som de fruktade, leder till att 
socialarbetarna 

[…] förväntar sig vissa saker av vissa människor, men också hos klienterna 
finns det en del som tycker att det är obehagligt att komma till socialtjäns-
ten och blir väldigt rädda och har svårt att uttrycka det de egentligen vill. 
De kanske säger det de tror att vi vill höra. Det är ju ganska vanligt. Och så 
kanske de inte vill berätta och då gäller det ju att lyssna på det där lilla, vad 
de säger. Då man kan få liksom fiska fram det de egentligen vill få fram fast 
de inte vågar uttrycka det. (ip10) 

Ett sätt för socialarbetarna att medvetandegöra sig själva om avståndsska-
pande processer i det konkreta mötet med klienter är att involvera flera 
handläggare i samma ärende. Genom det hoppas de att risken för enögdhet 
och repression skall mildras:  

Mycket kan man ju handlägga själv när man har hållit på ett tag, men man 
får ju vara försiktig där så att man inte blir för ensam. Man behöver ju flera 
ögon att vända och vrida på saker och ting med i de här svåra situationerna. 
Man missar ju så lätt saker, man ser inte konsekvenserna alltid om man gör 
på ett annat sätt. Man kanske inte ens ser att det är möjligt att göra på ett 
annat sätt. Då är det ju verkligen viktigt att man är två i sådana ärenden. (ip 
16) 

Jag tänker att, att vara nyfiken på den man möter och inte,  inte bara se här 
och nu, det lilla, utan att ha ett öppet sinne och se vem det är, vem man mö-
ter. Så att, alltså det är klart att mångku-, alltså flera etniciteter gör ju att 
man får influenser från, från fler, men alltså det är ju inget, inget måste så, 
så länge man har en öppenhet ändå. […] [vi skulle behöva] mer föreläsning-
ar kring till exempelvis hedersproblematiken, men också att man kanske 
själv då, på fritiden, har möjlighet att läsa in sig om andra kulturer, alltså 
vad är värdebegrepp hos dem och, och laddade saker så. (ip5) 

I dessa utsagor finns en tydlig etisk dimension som handlar om den enskil-
de socialarbetarens önskan och vilja att underkasta sig reflexivitetens disci-
plinerande makt. Även om det inte är professionsidentitet som står i fokus i 
denna studie är det en av studiens insikter att denna strävan genomsyrar 
socialarbetarnas förhållningssätt i arbetet. Denna självförståelse bildar 
möjligen kärnan i socialarbetarnas explicita självförståelse som människor 
och som profession. 
 
Återkoppling som kunskapskälla 
Återkoppling till socialtjänsten om vad som sker med de människor som 
har passerat socialkontoret och som skulle kunna bidra till den kunskaps-
utveckling som socialarbetarna eftersträvar, är inte institutionaliserad som 
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led i arbetet. Socialarbetarna känner inte till något ärende där föräldrarna 
eller den unge har återvänt till socialtjänsten för att berätta hur det har 
gått, vad de har gjort eller tänkt sedan den senaste kontakten och hur de 
ser på socialtjänstens ageranden i förhållande till hur de anser att social-
tjänsten borde ha agerat. Här finns ingen ingång till ökad kunskap om 
familjens livsvärld att hämta, inget utbyte av tankar om världen, social-
tjänstens roll, vilka auktoriteter som har legitimerande makt över handling 
i det konkreta livet eller annat som skulle kunna bidra till en fördjupad och 
nyanserad kunskap om en komplex social värld. Ett sådant kunskapsutbyte 
skulle kunna synliggöra minoritetssamhällets såväl som storsamhällets 
institutioner och maktstrukturer och skapa ömsesidig insikt i vilka institu-
tioner som har legitimitet att sätta normer för social handling inom de 
olika interagerande samhällsformationerna. 
 
Etnisk matchning 
Flera av respondenterna föreställer sig att den fysiska närvaron av ”andra 
kulturer” (ip 1) i det dagliga arbetet kan stävja diskriminerande krafter 
inom socialtjänsten, genom att den skulle öka kunskapen om ”olika kultu-
rer” i arbetsgruppen (ip 1). Här framkommer önskningar om en mer et-
niskt och kulturellt heterogen arbetsgrupp, vilket socialkontoret inte lyck-
ats upprätta fast samtliga platsannonser är explicita på denna punkt (ip 5). 
En av respondenterna framför att utlandsfödda socionomer skulle kunna 
ha en socialt och kulturellt medierande roll mellan socialarbetare och klien-
ter (ip 1). ”Kulturkompetensen” skulle öka och kommunikationen mellan 
socialtjänsten och klienterna underlättas med följd att antalet tvångsingri-
panden skulle kunna minska, antar hon. Hon berättar om ett socialkontor 
där en anställd med somalisk bakgrund  

[…] var väldigt respekterad i somaliernas ögon. Han var med vid besöken 
hos familjerna och förklarade vad socialtjänsten var och att de inte skulle ta 
barnen, och var med och pratade och bollade och medlade. Jättebra! De tog 
ofta emot hjälp när han förklarade. Det gav ju en annan syn på det hela. 
Bara något sådant. (ip1)  

Åtskilliga respondenter sammankopplar kommunikationssvårigheterna 
med arbetsgruppens nationella homogenitet och tror att de skulle upphävas 
om arbetsgruppen återspeglade samhällets mångfald i vad jag förstår som 
ett slags spegelrepresentation: 

[…] eftersom vi har många klienter från olika kulturer och så vidare. Samti-
digt är det en väldigt homogen arbetsgrupp så där fattas det ju. Och det 
skulle säkert kunna öka förståelsen om det vore mer blandat och mer 
mångkulturellt i arbetsgruppen också. (ip13) 
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Spegelrepresentationen skulle vara mest effektiv om dessa ”kulturtolkar” 
förutom att ha flykting- eller invandrarbakgrund också delade sociono-
mernas professionsidentitet (ip1, 15). Arbetsgruppen har positiv erfarenhet 
av en tidigare anställd medarbetare som uppfyllde dessa kriterier.  

I Kamalis studie (2002) om etnisk matchning inom socialtjänsten såg vi 
att den matchning mellan utlandsfödda socialarbetare och klienter som 
studerades, inte visade att klienterna ansåg att de blev bättre bemötta eller 
bättre förstådda, om än med enskilda undantag43. Snarare uppgav en över-
vägande andel av klienterna en mer negativ inställning till de invandrade 
socialarbetarna på grund av att de uppfattade att de blev mer auktoritärt 
och repressivt bemötta av dem. Det kan emellertid vara svårt att dra några 
generella slutsatser med utgångspunkt i den nämnda studien, eftersom de 
utlandsfödda socialarbetarna inte hade samma utbildning som de svenska 
socialarbetarna. Detta kräver att resultatet även tolkas i ljuset av de olika 
socialarbetarkategoriernas skilda förutsättningar och handlingsstrategier 
på grund av olikheten i deras utbildningsbakgrund. 

Socialarbetarna berättar om positiva personliga erfarenheter av ”kultur-
tolkar”, men har inte hoppet om etnisk matchning som lösning på kom-
munikationsproblemen något konventionellt över sig? Kunskapsidealet 
härrör ur föreställningar om redan färdiga erfarenheter som människor 
med likadan bakgrund och helst blodsband traderar sinsemellan. Natur-
ligtvis kan aktörers delade erfarenhet samt gemensamma historia tillika 
med blodsband i lyckliga fall bidra till att tjänstemän och klienter kan upp-
rätta en tillfredsställande kommunikativ interaktionssituation. Men detta 
kan endast vara fallet när den delade erfarenheten kombineras med reflek-
terad kunskap och professionsskicklighet. Mot bakgrund av de presentera-
de resultaten är det genom sin uppövade förmåga till kommunikativt hand-
lande som socialarbetare kan uppfylla sin medierande roll i den demokra-
tiska processen, oavsett den enskilde socialarbetarens kulturella bakgrund. 
 

Avslutning: Mellan livsvärldar och system 
Socialarbetares handlingsutrymme utstakas i spänningsfältet mellan politi-
kens och lagarnas utformning, klienternas önskningar och behov, förvalt-
ningens och socialnämndens ekonomi, regler och organisatoriska ramar, 
det omgivande samhället i allmänhet, samt socialarbetarnas professions-
identitet. I detta kapitel har jag, med utgångspunkt i lagens intentioner om 
att allt arbete skall ske i frivillighet och samförstånd, undersökt vad social-

                                                      
43 Se Kultursensitivitet i socialt arbete i kapitel 2.  
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arbetarna uppfattar som den ideala interaktionssituation som är nödvändig 
för att dessa mål skall kunna uppnås, samt vad som hindrar den.  

Socialarbetarna är insatta i ett nät av interaktioner mellan olika intresse-
grupper och enskilda mellan vilka de skall utreda och fatta beslut som de 
inte alltid själva styr över. De är i motsats till den klassiska uppfattningen 
om professioner som självstyrande och legitimerade underställda en lokal-
politisk nämnd av lekmän. Dessa har, tillsammans med förvaltningen, i 
hög utsträckning den formella och explicita makten över verksamhetens 
ramar och dess innehåll. I denna situation hanterar socialarbetarna den 
demokratiska paradoxens spänning mellan särarts- och likvärdighetsprin-
ciper, mellan medborgares rätt att bevara sin religiösa och kulturella särart 
och samhällets krav på jämlikhet och likabehandling av alla medborgare. 

Socialarbetares handlingsutrymme villkoras också av mötet mellan de 
egna och klienternas ofta divergerande kollektiva representationer och 
sociala fakta. Handlingsutrymmets främsta funktion är att samordna olika 
aktörers intressen med samhällets kollektiva moraliska representationer i 
syfte att uppnå konsensus inom livsvärldens moraliska domäner och, om 
det misslyckas, aktivera systemets yttre tvång. Systemets tvång är alltid 
potentiellt närvarande. Det finns nämligen alltid en form av tvång även i 
moralisk disciplinering, det vill säga den disciplinering som sker utan expli-
cit systemburen makt. Det kommunikativa handlandet syftar till att få 
människor att utan tvång underkasta sig den moraliska disciplineringspro-
cess som är inneboende i det sociala livet och som idealt sker när individen 
reflekterar över vem hon är och vem hon vill vara. 

När socialarbetare förstår lagarnas kulturella och moraliska grund ökar 
deras förutsättningar för att förstå och kommunicera med de klienter som 
uppfattar att lagarnas innehåll är kulturellt och moraliskt genererat. Det är 
först när kulturens moraliska representationer utmanas av andra för-
santhållanden genom diskursetik, som de kommer inom räckhåll för den 
enskildes reflektion och kan begreppsliggöras av aktörer när de handlar 
kommunikativt.  

Mot bakgrund av detta visar det sig att socialarbetarens handlingsut-
rymme först och främst utstakas av möjligheter till kommunikativt hand-
lande. Men arbetets mål och socialarbetarnas handlingsutrymme avgränsas 
av svårigheter att upprätta en diskursetisk kommunikationssituation med 
alla klienter. Svårigheterna har förklarats med utgångspunkt i socialarbe-
tarnas egna brister i kunskapen om den andres livsvärld samt stereotyper 
och fördomar, klienternas bristande insikt om samhällets normer samt 
socialtjänstens roll, funktionssätt och ansvarsområde tillika med auktoritä-
ra sociala relationer och slutligen det byråkratiska systemets starka styr-
ning och snäva ramar. Det kommunikativa handlandets hinder utgörs av 
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skenbar diskursetik, konformism, teleologiskt och systemdrivet handlande 
samt fördomsfullhet och stereotyper. Mot bakgrund av dessa förhållanden 
framstår tvångsomhändertaganden i vissa fall som resultatet av bristande 
möjligheter till socialarbetares kommunikativa handlande inom socialtjäns-
ten. 
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8 Bortom frivillighet och samförstånd 
 
Frivillighet under tvång  
Gränserna mellan frivillighet och tvång i socialtjänstens arbete är inte alltid 
solklara. När barnet, den unge eller vårdnadshavarna inte kan se meningen 
med den insats som socialtjänsten erbjuder, kan ett så kallat motivations-
arbete sätta in: 

Anser jag inte att det är något fel med att uppfostra mitt barn med våld så 
har jag också svårt och förstå att jag skulle behöva någon hjälp och stöd. Då 
tycker jag inte att [våldet] är något problem [och då måste man ta till] lik-
som något ofrivilligt samtycke, samtycke under tvång. (ip2) 

Respondenten pekar här på ett skuggområde mellan frivillighet och tvång 
som betecknar situationer där vårdnadshavarna eller den unge går med på 
socialtjänstens förslag för att få behålla myndigheten över sitt liv. När fri-
villiga lösningar inte kan nås och situationen inte är tillräckligt allvarlig för 
att motivera ett tvångsingripande, hamnar utredningsarbetet i en gråzon 
och utredningen avslutas utan insats. I sådana situationer lever socialarbe-
taren i ovisshet om huruvida det som har skett eller inte har skett, är till 
barnets eller den unges bästa, men står rådlös. Under samrådsobservatio-
nerna i en av socialkontorets arbetsgrupper var just denna fråga ständigt 
återkommande. Särskilt de yngre och mer nyutbildade bland socialarbetar-
na uttryckte en upplevelse av stark press, som uppstod i glappet mellan de 
behov som klienterna själva formulerat som grund för sin ansökan, eller 
var grund för utomståendes anmälan, och vad de själva uppfattade som 
barnens behov. Här står de i ett dilemma mellan klienternas (ofta de vux-
nas) integritet och sin egen bedömning av den totala situationen. 

Det kräver stora färdigheter i kommunikativ balanskonst att veta när 
det är dags att tränga sig på klienten med argument respektive hålla tillba-
ka argument så att den potential till förändring som situationen erbjuder 
förverkligas och inte ödeläggs. För möjligheten att uppnå frivillighet och 
samförstånd är tiden en nyckelfaktor. Om socialarbetaren agerar för 
snabbt och vill provocera fram ett förändringsarbete finns det risk att hon 

[…] sabbar eventuellt den lilla möjlighet till samarbete som ändå finns. Dri-
ver jag frågan för tidigt då förbrukar jag förtroendet och kanske också möj-
ligheten till att det kommer gå på frivillig väg av sig själv ändå en dag. [Det 
handlar ju inte bara om] lagen, utan samarbetet och etik och moral. Det 
finns många aspekter. Det är en del av det som är så spännande att man 
måste tänka igenom allting, men det kan också vara svårt. (ip8)  
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När den kommunikativa situationen bryter samman så att arbetet inte kan 
fortsätta på frivillig väg, men ändå är långt från en tvångssituation, är en 
möjlighet att diskutera ärendet med andra kollegor och om frågan åter-
kommer, fortsätta kommunikationen med klienten och bedöma den på 
nytt. När kommunikationen helt stannar av och socialarbetaren uppfattar 
att situationen allvarligt riskerar att skada barnet eller den unge i hans eller 
hennes utveckling, föreskriver lagen att det är socialarbetarens skyldighet 
att aktivera lagens yttersta auktoritetsformer:  

Vad händer när det krockar? Ordväxlingen blir ju gärna att jag försöker be-
skriva vad jag ser för den här föräldern - som det här med barnets rättigheter 
och villkor - som jag tycker att barnet behöver ha, medan föräldern försöker 
beskriva sin syn. Och jag försöker att beskriva vad jag ser som resurser och 
brister och tillgångar hos den här föräldern, men att jag ser att det ändå inte 
är tillräckligt. Jag ser att det här barnet behöver bo hos någon annan vuxen en 
period för att biologföräldern behöver ändra sig på det sätt som barnet behö-
ver. Där […] kommer vi inte längre för jag upplever inte att vi når varandra 
överhuvudtaget. Det kan vara otroligt frustrerande. Där får jag nöja mig med 
att jag har försökt förklara hur jag ser på det. Men den här föräldern sitter 
med sina känslor för sitt barn såklart och försöker förklara vad han eller hon 
ser som det bästa och där får vi skiljas. Jag får säga att då får socialnämnden 
avgöra huruvida det blir som du vill eller om det får bli en ansökan om 
tvångsvård. […] Man kan önska att man inte behövde ha det här samtalet 
överhuvudtaget. De gångerna kan man ju känna ”Vad är det vi pratar om? Jo, 
vi pratar om att hon upplever att jag försöker ta hennes barn”. I kombination 
med att man är ensam så är det jättehemskt. (ip8) 

 

När tvång är den sista möjligheten 
Frivillighet och samförstånd kräver att socialtjänst och familj är överens 
om eventuella brister i barnets livsvillkor, hur bristerna skall begrepps-
liggöras och hur de skall avhjälpas. Allt samarbete mellan socialtjänst och 
hem på frivillig grund bör grundas i en gemensam förståelse av barnets 
bästa. Det är samtidigt socialtjänstens uppgift att pröva allt som står i dess 
makt för att barn i familjer med sociala svårigheter skall kunna bo kvar 
hemma. 

När den frivilliga utredningssituationen eller diskursetiken aldrig upp-
står eller kollapsar och kommunikationen inte leder till någon gemensam 
situationsdefinition, men socialtjänstens utredning ändå visar att den unges 
hälsa eller utveckling riskerar att skadas, kan socialarbetaren genom soci-
alnämnden föreslå tvångsinsatser med stöd av Lagen om vård av unga 
(LVU) (Norström & Thunved 2007:100). Även när LVU tillämpas skall 
insatserna ”göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vård-



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  205 
 

nadshavare enligt bestämmelserna i SoL (2001:543)”. Insatserna ”skall 
präglas av respekt för den unges människovärde och integritet” (ibid). Det 
innebär att ”den unges inställning” skall klarläggas så långt det är möjligt. 
Hänsynen till den unges vilja skall tas ”med beaktande av hans eller hennes 
ålder och mognad” (Norström & Thunved 2007:274). 

Det är socialnämnden som på underlag av socialarbetarnas utredning 
avgör om ett LVU skall inledas och Länsrätten som genom rättslig pröv-
ning avgör huruvida socialnämndens föreslagna insats skall bifallas eller 
avslås. Det är emellertid socialnämnden som avgör när ett omhänderta-
gande med stöd av LVU skall upphöra. Bortom samförstånd och frivillig-
het ställs hårdare krav på socialtjänstens formulering av problemet och 
motivering av de insatser som föreslås:  

Jag tycker att vi är ganska styrda ändå. Det är ju inte mitt eget tyckande och 
tänkande så, utan jag måste ju verkligen ha grund i det, det måste vara inom 
lagens ramar. Det går inte att bara nä, men nu tycker jag att jag skall famil-
jehemsplacera den här pojken, för då får han en bättre mamma […] när det 
kommer till myndighetsutövning, då är vi ju väldigt låsta. Då kan vi inte 
bara vifta med trollspöet och nu gör vi så. (ip9)  

Starkare krav inträder också på att socialarbetaren tolkar lagen korrekt, 
och att utredningen har bedrivits och dokumenteras på ett sådant sätt att 
den håller för en rättslig prövning. Socialarbetarna anser att ett tolkande 
arbete är en självklar del av vardagens utrednings- och bedömningssitua-
tioner. När vi resonerar om lagarnas innehåll i allmänhet, konstaterar de 
som har arbetat en längre tid att de deltar i det lagtolkande arbetet. Det 
sker bland annat genom diskussioner med kollegor på samma handlägg-
ningsnivå, med gruppledare och enhetschef, men också i direkt konsulta-
tion med jurister inom kommunen. Det är dock svårt för socialarbetarna 
att konkretisera hur och på vilket sätt det lagtolkande arbetet går till i 
praxis:  

Absolut. Absolut.[…]. Att vi ställs inför situationer där vi diskuterar ganska 
mycket juridiska aspekter […] mer kanske utifrån föräldrabalken eller sekre-
tesslagstiftningen och så. Ja, fast lagen, ja. LVM kan vi diskutera också. 
LVU kanske inte, det kanske är mer självklart, jag vet inte. (ip6) 

Respondenten prövar här tanken att LVU:s intentioner och innehåll möjli-
gen är mer lättåtkomliga jämfört med många andra lagar, men som vi skall 
se längre fram är tillämpningen av LVU inte helt okomplicerad. Lagen 
stadgar att 

Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 
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hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skall 
skadas. (2§ LVU i Norström & Thunved 2007:280). 

Jag har frågat respondenterna vad fysiskt respektive psykisk misshandel 
innebär. I samband med detta tema i intervjuerna vaknar socialarbetarnas 
reflexivitet kring lagens moraliska grund och innehåll och flera intressanta 
exempel på lagarna som representationer för kulturen kommer upp. 
 
Fysisk misshandel  
Sedan 1979 råder konsensus i svensk politik om att all aga av barn är för-
bjuden i Sverige. Transnationella organ såsom FN, och många frivilligor-
ganisationer arbetar i dag aktivt för att påverka attityderna om antivålds-
principer och det icke önskvärda i fysisk bestraffning av barn i riktning 
mot global konsensus. En definition av fysisk misshandel refereras i social-
lagarnas kommentarer: 

Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, 
sjukdom, smärta eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. 
Det kan innebära att en annan person slår barnet med eller utan tillhygge, 
nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller biter barnet, 
trampar eller stampar på det eller tvingar in föremål i barnets mun. Det är 
också fysiskt våld och övergrepp att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka 
dränka eller kväva barnet. Varje form av kroppslig bestraffning räknas som 
fysiskt våld. I flera former av sexuella övergrepp ingår fysiskt våld, dels för 
att tvinga barnet till underkastelse, dels som en del av övergreppet. (Nor-
ström & Thunved 2007: med ref. till Reg. prop. 2002/03:53 s. 48). 

Föräldrabalkens 1 § (SFS nr: 1995:974) stadgar att barn har rätt till om-
vårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 
för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47). Drivkrafterna till lagen 
om aga står att finna i samhällets tilltagande individualisering under vilken 
barn i ökande utsträckning har kommit att betraktas som självständiga och 
unika personer i sin egen rätt snarare än som föräldrars egendom:  

Tillkomsten av begrepp som ’rimlig bestraffning’ och ’tillåten tillrättavis-
ning’ härrör ur synen på barn som föräldrars egendom. Sådana ’rättigheter’ 
grundas på den starkares rätt över den svagare och upprätthålls med våld 
och förödmjukelse (Modig 2009:7)  

När lagen om aga infördes i Sverige 1979 fanns de som befarade att ett 
angiverisystem skulle kunna utvecklas så att människor kunde komma att 
anmäla varandra okontrollerat (Modig 2009). Modig framför att detta inte 
har varit fallet. Ändå visar intervjuerna att en sådan risk finns och att soci-
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altjänsten alltid måste ha med denna risk i beräkningen när en anmälan 
inkommer.  

Lagen är absolut när den säger att barn inte får ”utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling”. I kommentarerna till § 2 
LVU framgår att socialtjänsten skall sätta misshandelssituationen i sam-
band med huruvida det föreligger ”påtaglig risk för att den unges hälsa 
eller utveckling skall skadas”. Vill det säga att Föräldrabalkens absoluta 
förbud mot alla former av kroppslig bestraffning av barn relativiseras i 
LVU? Räcker det inte att fastställa huruvida fysisk bestraffning har ägt 
rum, och när det är fallet, föreslå insatser i familjen? Enligt lagstiftaren 
räcker det inte. Lagstiftaren understryker istället att misshandelns kontext 
skall vägas in i bedömningen (Norström & Thunved 2007:280). I denna 
osäkra situation befinner sig socialarbetarna när de i början av en utred-
ning skall fastställa om det som inträffat, ifall det överhuvudtaget har in-
träffat, skall betraktas som ett tecken på sociala förhållanden som riskerar 
att skada barnet. 
 
Fysisk misshandel i fallstudien 
Den kontext som misshandeln eller agan sker inom är alltså avgörande för 
definitionen av det inträffade, för det fortsatta utredningsarbetet och för 
vilka beslut som bör tas. Det skall inte bara finnas fysiska tecken på miss-
handel som skall kunna fastställas av andra, utan det förefaller som om 
misshandeln också skall vara intentionell: 

Sen blir ju det här med bedömningen. […] När är det inte frisk eller vad 
man skall säga. Om de har varit oense båda två och ungdomen trycker upp 
mamma mot fönstret till exempel, eller mot väggen, kontra att mamma ger 
pojken en örfil eller att pappa ger sig på sin treåring med händer och slag. 
[…] alltså det här ena där det sker i en upprörd situation och där det är 
ganska jämbördigt någonstans och så det andra där det är en väldigt tydligt 
maktrelation där pappa kanske är påverkad och ger sig på barnet. (ip5)  

Respondenten understryker dock att även om kontexten kan och bör spela 
roll så är det aldrig ”okej att slå, oavsett vilken situation det än är”. Denna 
uppfattning delar hon med samtliga respondenter i arbetsgruppen. Men 
situationerna där slagen faller och skälen till misshandeln skiljer sig kraftigt 
åt vilket ändå leder till olika bedömningar och olika typer av insatser:  

Det kan vara en viss skillnad på aga och ren sadistisk misshandel, och när 
det handlar om aga kan det mer vara en fråga om upplysning och hjälp att 
som förälder hitta andra former att tillrättavisa sina barn eller uppfostra 
sina barn. Det handlar om vilka medel som står till rådighet. Det handlar ju 
om, om föräldrar som kommer, som har en annan etnisk bakgrund än 
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svensk eller europeisk oftast inte är högutbildade. Det är väldigt sällan vi 
möter högutbildade, och det handlar ju inte bara om invandrare, utan det 
handlar ju även om svenskarna, skulle jag vilja säga. (ip6) 

Vi får veta att det är rimligt att skilja mellan aga och sadistisk misshandel 
och att det oftast är lågutbildade människor med svensk bakgrund eller 
invandrarbakgrund som socialtjänsten kommer i kontakt med i samband 
med barnmisshandel. Respondenten nedan tror dock att det finns risk för 
att socialtjänsten är mer observant på kroppsbestraffningar i invandrade 
familjer där misshandeln är en del av uppfostran. 

[…] vad som är fysiskt våld det känns ändå ganska klart. Men hur man 
skall hantera det i ärenden, det är ju där det blir svårt. För det är klart att 
det är fysiskt våld när [någon] slår sina barn. Sen kan man väl tänka att det 
är många föräldrar genom världshistorien som någon gång har slagit till sitt 
barn, utan att socialtjänsten har ingripit […] Men där är det min känsla att - 
men jag har inte så lång erfarenhet - att man lätt hamnar i att, men de har 
invandrarbakgrund och då är det så här. Man ser ur olika perspektiv på nå-
got sätt. (ip2)  

Respondenten väcker frågan hur man skall se på allvaret i en misshandels-
situation där misshandeln används som redskap i uppfostran. Det är visser-
ligen ”många föräldrar genom världshistorien som någon gång har slagit 
till sitt barn”, säger hon och berättar att det kan finnas en viss resignation 
inför denna typ av misshandel: ”man hamnar lätt i att, men de har invand-
rarbakgrund” (ip2).  

Respondenten nedan brottas med samma problematik men anser ändå 
att kontexter som denna inte bör spela roll för hur socialtjänsten hanterar 
ärendet. Hon uttrycker vikten av att alla klienter behandlas lika oavsett 
bakgrund och världsbild och att allt våld bör betraktas som våld oavsett 
om intentionen är att skada eller uppfostra barnet: 

[…] det är ett brott i Sverige och det är inte okej. Där tänker jag att det inte 
finns skillnader. […] Stryk är ju stryk, misshandel är misshandel och aga är 
aga. Men sen är det ju klart att det är tolkningsbart. Någon slår för att den 
är arg, en annan slår i ett uppfostrande syfte. Alltså då får man ju gå in på 
två helt olika sätt. Om du slår ditt barn för att du är arg så behöver du kan-
ske hjälp med att lugna ner dig och tänka efter. Du vet att det här är fel, 
men hur skall du göra istället? Slår du ditt barn i ett uppfostrande syfte så 
behöver du hjälp med att få något annat sätt att uppfostra dina barn. Så 
man behöver två helt olika saker. Men slagen är de samma. Det är de. Och 
sen är det klart att man tittar, man tittar ju på omfattning, men jag ser ju 
inte likadant på en människa som har tagit sitt barn i armen eller daskat till 
det en gång och någonting som har skett regelbundet under lång tid. Det är 
ju lätt att säga vilket som är värst, för mig i alla fall, så. Och sen så är det ju 
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så att jag tycker att vi ser olika på det, när vi pratar om det i grupp […] be-
roende på om det är en svensk förälder. (ip3) 

Socialarbetarnas vankelmod avseende kontextens betydelse visar deras 
position mellan likabehandling och personliga hänsyn. Här kräver lagen 
objektivitet; slagen, eller märken efter slagen, skall kunna observeras av 
andra. Men lagen kräver också att socialarbetaren skall bedöma den sub-
jektiva kvalitén i relationen mellan barnet och den som misshandlat det. 
Jag frågar socialarbetarna om det händer att socialtjänsten blir strängare, 
mer repressiv, mot de grupper som föreställs använda mer auktoritära 
metoder i uppfostran än mot andra? Olika socialarbetare ger olika svar på 
frågan. Svaret nedan representerar en tankeprocess som exemplifierar flera 
typer av svar:  

Nej, det tycker jag nog inte. Sen kan det vara liksom en bakomliggande fak-
tor eller en förklaring, men inte att samma händelse skall bedömas olika, det 
kan jag nog inte anse. Sen kan det vara så att man hamnar där ändå omed-
vetet. […] Skillnaden i bedömning kan ju gå både mot att: ”Ah, de gör så vi 
tar lite lättare på det” till att ” Nä, men det ligger i deras kultur, så får det 
absolut inte vara”. Så då blir det ännu strängare liksom att, vill de inte ha 
någon hjälp då kör vi polisanmälningar på alla liksom mot att om det varit 
en svensk familj då hade man känt att ”Nä, det kanske inte behövs”. Det 
kan jag se att det går åt båda hållen. […] Men jag har nog inte hört tillräck-
ligt mycket för att känna att det här är det här, det kan jag inte. (ip2) 

Beroende på hur socialtjänsten bedömer agans eller misshandelns kontext, 
krävs olika typer av insatser, påpekar den föregående respondenten (ip3). 
När aga används som ett redskap i uppfostran är vårdnadshavarna trots 
allt oftast medvetna om att aga är förbjuden i Sverige, men vet sig inga 
andra råd och har inga andra redskap (ip 4). När det handlar om aga kan 
det ”mer vara en fråga om upplysning, och kanske hjälp att som förälder 
hitta andra former att tillrättavisa sina barn” (ip6). Det innebär i praktiken 
att den insats som erbjuds är kommunens egen familjebehandling där barn 
och föräldrar vistas tillsammans med jämna mellanrum. 
 
Den moraliska skillnaden: om misshandelns kontextuella betydelse 
Socialarbetarna uppfattar en avgörande skiljelinje mellan olika typer av 
misshandel som delar ärendena i två kategorier: de föräldrar som betraktar 
fysisk misshandel av barnen som ett personligt tillkortakommande och 
misslyckande, och de som legitimerar bestraffningen med moraliska argu-
ment. Den senare kategorin påpekar att misshandeln ”bara” är aga, att den 
är ett led i uppfostran och därför har ett gott syfte:  
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Det förekommer ju även i svenska familjer att ungar får en dask eller en 
smäll och så vidare. Men då kanske det inte försvaras på det sättet som det 
gör i invandrarfamiljer, att de tar till det i uppfostringssyfte, det kanske inte 
sägs i en svensk familj […] att det är tillåtet att smälla till sina barn […] och 
motivera det med att ”såhär gör vi” […] Men man kan ändå se på det på 
samma sätt. (ip14) 

Det är också intressant med kulturer att man får se så mycket annat, alltså 
hur det kan vara. Det är verkligen så. För dem är det normalt. Och för dem 
kan det vara en normal uppfostringsteknik att slå barn, sen får man ju visa 
att i Sverige är det olagligt. Men det är viktigt att förstå att för dem gör de 
inget fel. Det är väl det största, att de slår barn, det är ju inte okej tycker 
jag. (ip12) 

Den uppfattade skiljelinjen är relaterad till familjernas sociala struktur som 
hör samman med deras utbildningsbakgrund och deras etniska och kultu-
rella identitet. Mot bakgrund av de orsaker till migration - krig och annat - 
ligger bakom många av dessa människors tillvaro i Sverige, är det rimligt 
att anta att en mängd olika faktorer samverkar i interaktionen. Till detta 
kan fogas ytterligare faktorer såsom exempelvis minoritetsskap och fysiska 
och psykiska funktionshinder av allehanda slag. Även akterna visar detta 
implicit och explicit. En av respondenterna ger ett exempel på ett anmärk-
ningsvärt ärende bland alla andra anmärkningsvärda ärenden:  

Det är en familj med invandrarbakgrund, där föräldrarna […] har en hör-
selnedsättning. Mamman […] har eventuellt [också] ett begåvningshandi-
kapp. Det här barnet som jag fick kontakt med via skolan har uttryckt att 
hon har blivit slagen hemma, och när jag har träffat föräldrarna så har jag 
ett samtal kring: ”Vad har det här varit och vad är det för situationer som 
det blir konflikter i? Hur tänker ni?” […] ”I sådana här situationer som vi 
pratar om nu då har jag ju ibland tagit till bältet och det är min rätt som 
mamma”, säger hon och tittar på mig. (ip11) 

Socialarbetaren berättar att hon eftersträvar öppenhet och ärlighet om 
socialtjänstens funktion och sin egen roll i interaktionen. Hon understryker 
att hennes roll är att höra och förstå vad klienten säger som led i den kart-
läggning hon måste göra för att reda ut misshandelssituationens kontext: 

Där kommer inte jag in med några pekpinnar eller: ”Ja, men snälla det vet 
du väl att man inte får!”. Det är inte det som det handlar om, utan här 
handlar det om kartläggning […] det är ingen brottsutredning, inte i det lä-
get. Utan det viktiga är det som hon ger mig: ”Jag, som mamma har en upp-
fattning om att det är min rätt, och kanske till och med min skyldighet, att 
använda ett bälte för att slå mitt barn när jag och det går in i en konflikt av 
det eller det slaget” […] Då inleder jag en utredning, för man får ju inte slå 
sina barn, så är det ju. Det kan ju jag knyta ihop för henne: ”Det du berät-
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tar för mig nu. Jag förstår att ni har jättelika konflikter, och att det blir job-
bigt för dig och för ditt barn. Och så får det inte vara, men man får inte slå 
sina barn”. (ip 11) 

Respondenten berättar hur hon som socialarbetare balanserar mellan re-
spekt för de enskildas integritet som i detta fall både är förälder och barn. 
Hennes grundhållning är, i paritet med lagens intentioner, att skydda den 
svagaste parten som alltid principiellt är barnet. Men även modern är med 
sin migrationsbakgrund, sitt fysiska funktionshinder och eventuella ”be-
gåvningshandikapp” en av samhällets sårbara individer: 

Jag måste ju visa vem jag är. Jag kan inte dölja att socialtjänstens intention 
är att skydda barn i ett sådant här läge. Men där finns det, i den familjen, en 
acceptans och en föreställning om att det är det goda och det rätta då i rela-
tionen mellan föräldern och barn. […] jag kan gissa att det delvis handlar 
om det kulturella ursprunget - varifrån i världen man kommer. Men det kan 
också hänga samman med att de tillhör en ”dövkultur” som kanske är isole-
rad från både ursprungssamhället och det svenska samhället. För det är 
klart att man inte säger så om man känner till samhällets krav, förväntning-
ar och värderingar. Så sitter man inte i ett samtal med en socialsekreterare 
och säger: ”DÅ tar jag ju såklart till mitt bälte och slår mina ungar, för det 
är ju min rätt och skyldighet som mamma”. Då är det ju en värdering som 
finns där i den familjekulturen. (ip11) 

I exemplet försvarar en mor explicit sin rätt att straffa sitt barn fysiskt när 
det begår normbrott. Enligt socialarbetarens reflektion kan orsakerna till 
moderns öppenhet om misshandeln - inför en myndighet som har makt att 
gripa in i familjen – finnas i en totalitär syn på barnuppfostran. Hennes 
”kultur” samspelar med hennes begränsade tankevärld som hennes livsvill-
kor i en ”dövkultur” tillsammans med eventuellt låg begåvning skapar. 
Socialarbetaren väger alla dessa förhållanden in i situationen i syfte att 
förstå misshandelns kontext. Representationer och sociala fakta om avvi-
kande beteende, funktionshinder och kultur blandar sig här med varandra. 

 
Är kontexten ”good enough”? 
Ett uttryck som har etablerat sig sedan slutet av 1990-talet är ”good eno-
ugh”. Uttrycket ”good enough” relaterar till en relativ måttstock för barns 
uppväxtförhållanden som föreställs innehålla ett starkt klientperspektiv 
samtidigt som samhällets tidigare vedertagna representationer för en god 
barndom relativiseras. Alla barn har inte ”de ultimata föräldrarna liksom, 
men good enough” (ip 6). Det bästa man då kan göra är att ge barnet eller 
den unge redskap ”eller stöd, så att han kan växa upp och ändå ha en hyf-
sad ingång i vuxenlivet” (ip6). Att tänka i termer av ”good enough” inne-
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bär visserligen att socialarbetarna med utgångspunkt i lagens krav bedömer 
kvalitén i barns individuella levnadsförhållanden, men det innebär inte att 
”vi är helt godtyckliga” anser respondenten (ip6) och påminner om att 
arbetet har en rättslig grund. Hon hänvisar till lagstiftaren och Länsrättens 
arbete som bidrar till en högre grad av rättssäkerhet i besluten: 

Ytterst är det ju lagstiftaren. Det finns ju ändå, alltså när vi gör bedömning-
en om vi skall göra en ansökan om LVU, det grundar sig ju ändå i vad vi 
bedömer liksom går igenom i Länsrätten till exempel. Så, så att det är ju inte 
så att vi sitter här och är helt godtyckliga. (ip6)  

Åtskilliga respondenter säger att de har en känsla av att trösklarna för 
riskfaktorer i barns uppväxtförhållanden långsamt höjs. Å ena sidan kan 
höjningen ses som en indikator på ökad tolerans för olikhet i kulturell 
mening, men den signalerar samtidigt en ökande tolerans för att barns 
uppväxtförhållanden får präglas av familjernas bristande ekonomiska och 
symboliska resurser. Detta har även en ekonomistisk dimension: socialar-
betarna uppger att toleransen ökar för att tidsresurser saknas för det slag 
av noggrann utredning som socialarbetarna eftersträvar. Risken är att 
samhället börjar gradera brister i omsorgen. Åtskilliga socialarbetare anser 
att deras generella kompetens som samhällsmedborgare, det vill säga de 
värderingar de förvärvat genom sin egen socialisation under uppväxten 
långsamt förändras genom socialisationsprocessen in i socialtjänstens ”kul-
tur”. Detta tyder på att den absoluta inställningen till misshandel i samhäl-
let i stort förändras i riktning mot ökad tolerans för misshandel i vissa 
grupper i befolkningen. En av respondenterna uttrycker det som att man 
blir ”blind av att jobba här också”:  

[…] det tror jag att man skall vara öppen för, att det jag tyckte var illa i bör-
jan, det är sådant som man nu någonstans lagmässigt förstår att, ja, men det 
är ändå good enough och då får vi nöja oss med det. Men det kanske man 
reagerade mer på när man var ny. Nu har nivåerna satt sig lite grann och jag 
accepterar att man ändå måste finna sig i den situation som är och jobba vi-
dare utifrån det. Vi kan inte göra mer än vad vi kan enligt lagen. (ip3) 

Socialarbetarna inom socialtjänsten tvingas sätta målen för barns uppväxt-
förhållanden enligt högst rörliga parametrar, vilket är motsägelsefullt, men 
möjligen nödvändigt av hänsyn till respekt för individens frihet och integri-
tet. Här hamnar socialarbetaren på ett gungfly: 

[…] vad gäller den fortsatta utredningen och kanske framför allt frågan om 
polisanmälan, där kan man ju aldrig veta, aldrig. Vad man tror är någon en-
staka företeelse kanske man inte polisanmäler, för då kan man kanske ställa 
till hela familjesituationen mera. (ip14) 
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Samtliga respondenter har varit involverade i ärenden där aga använts i 
uppfostrande syfte inom familjen. De förstår sådana auktoritära uppfost-
ringsmetoder som uttryck för bristande förståelse hos föräldrarna om 
barns behov som reflexiva subjekt. Denna bristande förståelse kan avgöra 
skillnaden mellan frivillighet och tvång i ett ärende, men, understryker en 
av respondenterna, det är inte helt så enkelt (ip 20). Den centrala frågan är 
vilken betydelse det har för bedömningen om skälen till misshandeln är ett 
led i uppfostran inom en bestämd livsstil eller kultur, eller om den sker på 
grund av missbruk eller psykiskt funktionshinder hos vårdnadshavarna, 
alternativt beroende på en blandning av flera komponenter. Faran är att 
samhället i kraft av sin vilja att inte diskriminera på religiösa, kulturella 
eller etniska grunder utvecklar olika parametrar för bedömningen av barns 
uppväxtförhållanden:  

Ingenting är ju lätt egentligen, utan där kommer ju omständigheterna väl-
digt mycket in. Där är det ju väldigt lätt också om man tittar utifrån det kul-
turella perspektivet att det verkligen är lätt att hamna på den här kanten att 
det här ingår ju ändå i deras kultur och de har ju en lite annorlunda syn, 
man får ju verkligen passa sig där alltså. […] Och jag menar att den svenska 
lagstiftningen är ju ändå så att man inte får aga sina barn. (ip16) 

Modig som citerats tidigare skriver att ”[t]illkomsten av begrepp som ’rim-
lig bestraffning’ och ’tillåten tillrättavisning’ härrör ur synen på barn som 
föräldrars egendom. Sådana ”rättigheter” grundas på den starkares rätt 
över den svagare och upprätthålls med våld och förödmjukelse (Modig 
2009:7). Men enligt sociallagarna krävs bedömningar av situationen, och 
lagstiftaren uppmanar socialtjänsten att gå varsamt fram i utredningsarbe-
tet så att frivillighet och samförstånd kan uppnås. När det inte är möjligt 
föreslår socialtjänsten tvångsåtgärder. Bedömningen om misshandelns kon-
text visar på en gråzon mellan Föräldrabalkens absoluta krav om att inga 
barn skall utsättas för aga och LVU:s uppmaning om att socialtjänsten 
måste utreda kontexten och med den för ögat ta ställning till vilken insats 
som skall föreslås. Här lämnas socialarbetaren åt sin förmåga att agera 
kommunikativt mot ett mål till vilket medlen inte alltid förslår. Socialarbe-
tarens handlande är ett led i en kollektiv rörelse i samverkan och konflikt 
mellan klient, handläggare, förvaltning och andra berörda.  
 

Psykisk misshandel 
Psykisk misshandel är, enligt lagens förarbeten, mycket svår att definiera. I 
lagtexten hör begreppet psykisk misshandel samman med fenomen såsom 
”brister i omsorgen” och ”otillbörligt utnyttjande”. Liksom i fallet med 
fysisk misshandel är en grundregel att psykisk misshandel endast kan an-
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vändas som beteckning när den kännetecknar hela relationen mellan den 
som misshandlar och den som misshandlas. Det vill säga att psykisk miss-
handel skall vara ett återkommande element i interaktionen mellan barn 
och förälder. Det kan således inte vara fråga om enstaka händelser (Nor-
ström & Thunved 2007:280ff). 

För att en situation skall betecknas som psykisk misshandel krävs att 
vårdnadshavaren förhindrar utvecklingen av en positiv självbild hos bar-
net, upplever barnet negativt, ständigt avvisar barnet känslomässigt, krän-
ker det, hotar med att överge det och terroriserar det. På en övergripande 
nivå handlar det om att vårdnadshavarna brister i hänsynen till barnets 
behov och inte har insikt om vad ett barn är i sin egen rätt, utan behandlar 
barnet som objekt för att uppfylla de vuxnas behov (Prop. 2002/03:53 s. 
82) och således brister i omsorgen om barnet.  

Lagstiftaren ger ett antal konkreta exempel på brister i omsorgen: vård-
nadshavares missbruk av alkohol, droger eller mediciner som leder till att 
barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans allvarligt eftersätts, 
allvarlig psykisk störning hos föräldrarna som leder till ständiga uppträden 
i hemmet, föräldrars utvecklingsstörning, djupgående konflikter mellan 
föräldrarna som leder till våld mellan de vuxna och som gör att barnet 
sitter emellan på ett sådant sätt att dess hälsa eller utveckling skadas, och 
slutligen om barn eller unga växer upp under hot från sin familj. (Nor-
ström & Thunved 2007:280ff, Reg. prop. 2002/03:53 s. 82). 

Under den sista kategorin nämns bland annat flickor som växer upp i 
”familjer med starkt patriarkala värderingar” (Norström & Thunved 
2007: 281) och vars utveckling hindras genom hot från i första hand man-
liga släktingar. Det handlar om sociala relationer där den vuxne uppfattar 
att barnet är objekt för att uppfylla de vuxnas behov vilket hindrar barnet 
från att vara en person, ett subjekt, så att det rustas för ett självständigt 
vuxenliv i samhället. Förväntningarna på barnet är ofta ”orealistiska” och 
”utan överensstämmelse med barnets utvecklingsnivå” (ibid).  

Otillbörligt utnyttjande syftar till att någon av föräldrarna utnyttjar 
barnet sexuellt (ibid). Det kan också handla om att barnet tvingas utföra 
ett alltför ansträngande kroppsarbete eller att en förälder lägger på barnet 
ett så stort självständigt ansvar för förälder eller syskon att det medför en 
påtaglig risk för skada på barnets hälsa eller utveckling. Psykisk misshan-
del gäller också om föräldrarna placerar barnet i en miljö som är skadlig 
för det, eller om föräldrarna inte ser till eller hindrar att barnet får lämplig 
sjukvård eller behandling. Det kan vara vägran att ge blodtransfusion, eller 
ett handikappat barn som inte får nödvändig behandling, till exempel sjuk-
gymnastik vid rörelsehinder. Begreppet ”brister i omsorgen” täcker också 
situationer då föräldrarna överlåter ansvaret för barnet för andra personer 
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som inte kan tillförsäkra barnet en trygg uppväxtmiljö. Det gäller också i 
situationer där barnet lämnas utan sin vårdnadshavare på grund av döds-
fall eller utlandsvistelse (Norström & Thunved 2007:281f). I lagens kom-
mentarer understryker lagstiftaren att det inte är problemen hos föräldrar-
na som i första hand skall föranleda ett omhändertagande för samhälls-
vård, utan de följder som problemen får för barnen. Här finns således ett 
individuellt barnperspektiv med utrymme för relativisering. Jag utvecklar 
detta tema i kapitel 10 och 11.  

 
Beskrivningar av psykisk misshandel i fallstudien 
Socialarbetarna är förtroliga med begreppet psykisk misshandel: ”[…] det 
är väl kränkningar och instabilitet och osäkerhet i förhållande till vårdnad-
shavaren” (ip8). Men osäkerheten är stor och svårigheten att ge konkreta 
beskrivningar av fenomenet är påtaglig på grund av dess mer subjektiva 
karaktär jämfört med fysisk misshandel: 

Hmm. Psykisk misshandel skulle jag väl säga är svårare att bedöma och 
fastställa av det skälet att det inte är lika svart och vitt som jag ser det. Det 
är så svårt att se det, sedan att man kan uppleva saker och ting som psykisk 
misshandel som andra inte gör och det är ju mycket hur man mår som per-
son i sig själv först och främst, tror jag. Sedan finns det ju naturligtvis up-
penbara fall av det också, men jag tror att det är svårare att särskilja på det 
sättet att det är ett sådant. Det är svårt … jo, men det tycker jag absolut att 
det är svårare att fastställa och bedöma på det viset. Samtidigt som jag kan 
tycka att det till stor är farligare än fysisk misshandel. (ip7) 

Det kan också handla om att föräldrarna använder ”fula namn” när de 
pratar om eller till barnet eller ”kallar dem nedsättande saker”, att föräld-
rarna medvetet ”trycker på ömma punkter hos barnet” såsom utseende 
eller sexuell läggning, att barn känner sig ”psykiskt otrygga” av att gå 
hem, kanske är hemmet ”inte en plats där de kan varva ner”. För ”ord kan 
skada mer än fysiska slag”. Det kan också vara att barnet utsätts för 
”kränkningar och instabilitet och osäkerhet i förhållande till vårdnadsha-
varen. Att man aldrig vet på vilket humör mamma är idag” (ip 16). Föräld-
rarna kanske ”inte berömmer barnet” utan ”trycker ner det”, ”är nedvär-
derande mot det”, ”utesluter det ur familjegemenskapen”, ”låser in det på 
rummet”, ”låter det inte vara delaktigt i familjen” (ip7, 22, 20).  

När psykisk misshandel eller brister i omsorgen ger skäl för ett tvångs-
ingripande används dessa uttryck oftast inte explicit i utredningen (ip 17), 
utan socialarbetaren beskriver hellre livssituationen så konkret hon förmår:  

Gör jag det så försöker jag nog [...] exemplifiera vad jag menar med psykisk 
misshandel. Att inte bara använda begreppet som sådant, flickan blir in-
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stängd, utelåst, och känner att hon är inte välkommen hem under en viss pe-
riod eller ja, alltså peka på vad det innebär rent konkret i just det speciella, 
enskilda ärendet. Alltså det kan ju vara att mamma sitter och talar om för 
sin tonåring att hon är tjock och fet och flickan upplever det som kränkande 
och det händer dagligen, att hon inte är någonting värd. Ja, sådana saker är 
ju psykisk misshandel på ett vis. (ip5) 

Det är alltid svårare att komma till beslut i ärenden som handlar om un-
derlåtenhet, där utredningen grundas på att föräldrarna på ett subtilt sätt 
försummar att ge barnen den stimulans som deras ålder och utveckling 
kräver, jämfört med ärenden där utredningen grundas på aktiva handlingar 
såsom slag, uppenbara kränkningar, frihetsinskränkning och annat. I ned-
anstående exempel ser vi socialarbetarnas uppfattning om vikten av att 
föräldrar har förmåga att ge sitt barn stimulans så att det får möjlighet att 
utveckla sina personliga förmågor och växa upp till en reflekterande med-
borgare som är delaktig i samhällsutvecklingen. Djupa övertygelser om 
barns behov och barns bästa är, som vi tidigare har sett, intimt samman-
bundna med målen för det demokratiska samhället: 

Det finns en 5-åring där i familjen, jag tror hon är på sitt femte år, som vi 
har följt ett par år, som fortfarande inte har ett språk, och som fortfarande 
använder blöja. Föräldrarna har ingen förmåga att få henne blöjfri. Och de 
är så låga någonstans, inte utvecklingsstörda, men så att de inte har förmåga 
att stimulera barnen tillräckligt. Alltså de pratar inte tillräckligt med barnen, 
de har förmodligen aldrig öppnat en sagobok, så barnen får alltså inget 
språk. Och det där ser ju alla, alla vet om det. Dagis och så vidare men det 
är ett knepigt ärende, det är ett knepigt ärende. (ip14)  

När allt annat skalas bort är den centrala representationen för den typ av 
sociala problem som diskuterats här följande: föräldrarnas bristande kapa-
citet att ge barnen de redskap för reflektion som kan utrusta dem inför 
uppgiften att fungera som självständiga individer som styrs av autenticite-
tens etik. 
  
Subjektiva samhällsvärderingar och ”familjer med starkt patriarkala  
värderingar” 
Socialtjänstlagen är blind och stum inför religion, kön och etnicitet och 
sociallagarnas kommentatorer understryker explicit att socialtjänsten inte 
skall urskilja andra kategorier i befolkningen än de brukargrupper som 
lagen föreskriver. Genom detta föreställs lagen vara neutral inför en even-
tuell mångfald av livsprojekt eller identiteter i samhället. För att detta skall 
kunna genomföras ner till lägsta tjänstemannanivå påpekar lagens kom-
mentatorer att endast konkreta fakta skall styra bedömningarna:  
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Konkreta omständigheter måste alltså föreligga som talar om risk för skada. 
Subjektiva antaganden om sådan risk eller ovidkommande omständigheter, 
t.ex. samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor, får inte läggas till 
grund för ett vårdingripande (Norström & Thunved 2007: 28044).  

I citatets omedelbara kontext ges inga konkreta exempel på vad samhälls-
värderingar eller trosfrågor betyder, men kommentaren finns av något skäl. 
Här anas en implicit kritik av bevisad oförmåga hos det sociala arbetets 
praktiker att skilja mellan konkreta omständigheter i människors faktiska 
liv, och subjektiva antaganden om samhällsvärderingar och trosfrågor. Det 
är oklart om det är socialarbetarens eller klientens inställning som avses. 
Möjligen är det bådas. Trots denna öppna strävan efter likhet eller, om 
man så må säga, lagens selektiva särartsblindhet, finner vi i anslutning till 2 
§ LVU flera konkreta exempel på vad som uppfattas som skadliga förhål-
landen under uppväxten i termer av psykisk misshandel. Dessa skall ge 
socialtjänsten vägledning i bedömningen av vilka situationer som kan defi-
nieras som psykisk misshandel. Här dyker en ny kategori upp som går 
bortom de hittills presenterade brukarkategorierna: ”familjer med starkt 
patriarkala värderingar”: 

Hit hör t.ex. flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkala värde-
ringar och vars utveckling hindras genom hot från i första hand manliga 
släktingar (Norström & Thunved med referens till reg. Prop. 21002/03:53 s 
82).  

Kategorin går bortom de strikt brukarrelaterade kategorierna samtidigt 
som den skär igenom dem, eftersom den omfattar barn, unga och föräldrar 
som nu inte bara förstås som brukare i en strikt och neutral mening, utan 
som en kulturellt definierad kategori. 

Moral och värderingar är centrala uttryck för kultur och i lagen antas 
nu kultur vara orsak till aspekter av det sociala problemet psykisk miss-
handel. Och det är en särskild uppsättning sociala problem som avses. 
Problemen betecknas som frihetsbegränsningar som implicerar makt i en 
hierarkisk social ordning där de sociala relationerna definieras enligt ålder 
och kön. Kan denna utsaga särskiljas från ”subjektiva antaganden om 
sådan risk eller ovidkommande omständigheter, t.ex. samhällsvärderingar 
eller inställning i trosfrågor” som lagstiftaren varnar för bara en sida läng-
re uppe i texten? Kan sociala handlingar i form av frihetsbegränsningar 

                                                      
44 Jag har använt Sociallagarna (2007) och det är den som refereras. Jag har emel-
lertid jämfört 2007 års upplaga 2010 års upplaga, och endast funnit en förändring i 
texten med relevans för avhandlingens problemområden. Denna refereras när den 
är aktuell. 
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hållas åtskilda från de värderingar som föreskriver dem och som har sitt 
ursprung i samhället och kulturen? Lagstiftaren utpekar således vissa kul-
turella praktiker, vilket torde vara ett uttryck för bestämda samhällsvärde-
ringar.  

Varför är det just ”patriarkala värderingar” som explicitgörs? Fångar 
begreppet ”patriarkala strukturer” olika kategorier i befolkningen liksom 
de övriga brukarkategorierna? Det handlar ju inte om psykisk sjukdom, 
fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller missbruk, utan om barn och 
föräldrar som tillsammans utgör en familj som kännetecknas av avvikande 
strukturer avseende kön, ålder och status. Är det inte just familjer med en 
särskild ”samhällsvärdering eller inställning i trosfrågor” och moraliska 
(kulturella) övertygelser som går emot majoritetssamhällets institutionalise-
rade representationer för uppfostran enligt individualismens imperativ?  

Här anspelar lagen på särart i en svårfångad och komplex situations-
bunden kulturell kontext. Begreppsglidningen blottlägger djupt förankrade 
kollektiva representationer för oss (de som i teorin kan betraktas som lika) 
och de andra (de som idealet inte rymmer). Representationerna går in i 
varandra och korsar gränser för identiteter som kön, ålder, kultur och 
religion. Är detta ett tecken på att brukarkategoriernas suveränitet förut-
sätter att alla medborgare känner en likhet som inte med självklarhet åter-
speglas i människornas faktiska livsvärld och det levande livets erfarenhet? 
Lagstiftaren förmår hur som helst inte begreppsliggöra detta. I stället låter 
lagstiftaren socialarbetaren stå i en gråzon, i ett konturlöst handlingsut-
rymme där det aldrig kan bli möjligt att handla rätt och gott, bara felaktigt 
och ofullkomligt, eftersom många viljor och perspektiv är involverade ur 
vilka socialarbetarnas handlingar värderas. Visar denna korta, närmast 
parentesaktiga, passage den neutrala statens särartsblinda jämlikhetspoli-
tik? En kategori av människor skärs ut som - och detta måste understrykas 
- inte känner någon inbördes samhörighet, utan enbart är en kategori i 
kraft av det kategoriserande samhällets representationer för avvikande 
sociala relationer som hänförs till den mekaniska solidaritetens logik.  

Vi ser genom detta med all önskvärd tydlighet följderna av att SoL inte 
förmår att begreppsliggöra faktiska element i människors liv enbart genom 
brukarbegreppet. När den väl tar tag i sådana element formuleras sär-
artskända, sociala problem som berör centrala kulturella föreställningar 
om barns grundläggande behov på ett negativt sätt. Kommentarens formu-
lering om ”familjer med starkt patriarkala värderingar” är uttryck för en 
kulturell föreställning om barndom som förefaller naturlig, erfaren och 
möjligen så sällan ifrågasatt att den verkar neutral och ”objektiv”. Ett slags 
invandrarbegrepp manifesterar sig således.  
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Allt pekar mot att ”starkt patriarkala värderingar” och ”hot mot flick-
or från främst manliga släktingar” är ett invandrarbegrepp och således inte 
omfattar alla familjer i samhället oavsett bakgrund. Invandrarbegreppet 
dyker nu upp i en ny förklädnad, avgränsat till familjer med ”starka patri-
arkala värderingar” och lagtexten visar sin inkonsistens. I samband med 
detta kan det vara relevant att nämna att filosofen Erik Blennberger i läro-
boken Etik i socialpolitik och socialt arbete explicit knyter frågor om hot 
och våld inom ”patriarkala familjer” samman med brist på delaktighet i 
samhället och illojalitet ”med en demokratisk medborgarkultur”: 

En grundinriktning mot social integration avser att skapa ökad delaktighet i 
samhällslivet och lojalitet med en demokratisk medborgarkultur. Bristen på 
en sådan demokratisk lojalitet är ett växande problemområde för socialt ar-
bete i Sverige. Ett svårhanterligt problem av det slaget är hot och våld mot 
flickor och kvinnor i så kallade patriarkala familjer (Blennberger 
2005:149f). 

Blennbergers inlägg exemplifierar att kategorin ”familjer med starkt patri-
arkala värderingar” är meningsfull inom socialt arbete. Ingen rök utan eld, 
säger ordspråket vilket i detta sammanhang betyder att det inte finns några 
begrepp utan de föreställningar eller representationer som föregår dem. 
Den patriarkala familjen är således en diskurs, en representation som kom-
binerar och förkroppsligar utanförskap, bristande lojalitet med övriga be-
folkningen och demokratin samt förtryckande maktstrukturer. Varken 
SoL, LVU, integrationspropositionen (Reg. prop. 1997/98:16) eller Blenn-
bergers bok ger ytterligare förklaringar, nyanseringar eller fördjupningar i 
samband med detta. 

Min konklusion är att statens medborgare förväntas ha skilda sam-
hällsvärderingar, trosuppfattningar och kulturella övertygelser. Sådana 
rättigheter är demokratins kärna. Det är emellertid tydligt att dessa endast 
får omsättas i praxis i den mån som de sammanfaller med samhällets 
grundläggande demokratiska självuppfattning. Differentieringen i befolk-
ningen är ofrånkomlig och nödvändig för samhällets demokratiska dyna-
mik så länge som olikheterna anammar den dominerande kulturens centra-
la representationer om individens frihet och jämlikhet mellan familjemed-
lemmar.  

Mångfald förstås inte som rättigheter i SoL, utan som sociala problem 
som kräver restriktioner. Eftersom lagen inte omfattar något kulturbegrepp 
i positiv mening kan etnonationella minoritetsgrupper eller religiösa grup-
per inte få erkännande för sin identitet i sociallagarna. De kan således inte 
åberopa några kulturella rättigheter i moralisk mening. SoL och LVU upp-
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fattar följaktligen endast kultur i negativ mening, som en avvikelse som 
skall regleras. 
 
Slutsatser så långt 
Såväl SoL som LVU är moraliskt genererade, men mot bakgrund av denna 
studies teoretiska ramverk uppfattar jag en avgörande skillnad mellan dem. 
Denna skillnad är att tillämpningen av SoL endast kräver moraliska över-
väganden inom socialtjänsten, medan LVU kräver rättslig prövning i dom-
stol. Därmed inträder även en teoretiskt formulerad skillnad. Frivillighet 
och samförstånd är beroende av en livsvärldsbaserad diskursetik, medan 
tvångsinsatserna först sätts in när kommunikationen redan har brutit 
samman. Systemet får med andra ord tillträde när kommunikativt hand-
lande av något skäl inte är möjligt. Detta ger systemlogiken en dubbel 
funktion: systemet kan bidra till att hindra diskursetikens förverkligande 
samtidigt som det blir ett redskap på vägen mot dess förverkligande genom 
att fungera som tumskruv.  

Tillämpning av SoL förutsätter en kommunikativ relation mellan soci-
alarbetare och klient med utgångspunkt i parternas värderationella livs-
världssammanhang. Om och när livsvärldskommunikation går bet övergår 
socialtjänsten till mer strategiska och målrationella strategier genom LVU. 
Livsvärlden är moralisk och kräver kommunikation, medan systemets 
tyngdpunkt ligger i en logik som tillsynes är befriad från livsvärldens mora-
liska struktur. När LVU tillämpas är målet att systemets repressiva tvångs-
ingripande skall leda till upprättande, restitution, av det som gått snett, så 
att livsvärldens kommunikation kan återupptas och frivilliga former åter 
kan tas i bruk.  

Det tema som har fått uppmärksamhet i detta kapitel är vad socialtjäns-
ten gör när ”moraliska glapp” manifesteras som följd av att grupper med 
olika kollektiva representationer möts. Den moraliska auktoriteten inom 
den mekaniska respektive den organiska solidaritetens institutioner har inte 
samma grad av omedelbar synlighet. Vi har rört oss mellan ytterligheter. I 
det första fallet förmedlas moralen genom entydigt yttre tvång och ome-
delbar kroppslig bestraffning i syfte att uppnå konformitet och underkas-
telse av normöverträdaren på ett sätt som är synligt för alla (Durkheim 
1893a/1984; Österberg 1995:149). I det senare fallet förmedlas moralen 
genom upplysning och kunskap med målet att ge individen redskap att 
förhålla sig reflexivt till världen och sig själv, i en förväntan om att mora-
len skall införlivas i individens eget tänkande, känsloliv och handlings-
mönster vilket slutligen ger individen möjlighet att reglera sig själv inifrån.  

Frivillighet och tvång kan ses som inre respektive yttre tvång; när vi 
agerar i samförstånd med de institutioner som utövar tvång över oss 
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(Durkheim 1893a/1984:145f, 1912/1965:257) ser vi inte det tvång som även 
kan finnas i en utredningssituation som formellt sker i frivillighet, för det 
finns tvång som uppfattas som oproblematiskt i vardagslivet. Det är in-
bäddat i kulturen och en del av den disciplinering som socialiseringsproces-
serna bär med sig. I vardagslivet är den blotta vetskapen om tvångets exi-
stens och de eventuella sanktioner som utlöses när vi försöker ignorera det, 
det som hindrar oss från att opponera oss emot det.  

När socialarbetare och klient delar moraliska uppfattningar om att so-
ciala relationer bör präglas av individualism och strävan efter autenticitet, 
kan klienten nås av frivillighetens uppmaning till disciplinering. Frivillighet 
bygger på en internalisering av sociala fakta som tillsammans med hans 
eller hennes livshistoria, i varierande utsträckning, ger individen möjlighet, 
förmåga och vilja att disciplinera sig själv inifrån.  
 
Avslutning och fortsatt utblick 
I första hälften av avhandlingens tredje del, Lagarna och representationer-
na, har jag undersökt samhällets värderingar och normer i lagstiftning och 
offentliga rekommendationer för socialtjänstens ansvarsområde. Jag har 
också berört socialtjänstens möjlighet att erkänna människors kulturella 
och/ eller religiösa livsvärld när sociala problem skall formuleras och av-
hjälpas samt påbörjat undersökningen av socialarbetarna som medierande 
länk mellan stat och individ. I detta sammanhang har socialarbetarna 
framstått som medlemmar av en potentiellt kommunikativt handlande 
profession. 
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Del II b Välfärdsstatens grupper och de andra 
  
 
Sociallagstiftningen anger att socialtjänsten inte bör urskilja andra grupper 
än dem vars behov kan konkretiseras enligt likhetstänkandets logik, det vill 
säga människor som delar gemensamma behov av välfärdsstatens tjänster 
inom den sociala sektorn. Det skall alltid vara möjligt för alla människor i 
liknande livssituationer att få likvärdigt stöd så att de i någon mening åter-
ställda skall kunna träda in på den allmänna politikens domäner. Socialla-
garnas kategorier omfattar principiellt hela befolkningen oberoende av ras, 
religion och etnicitet. Syftet med detta är att staten inte skall kunna diskri-
minera någon på grund av sin börd eller sin övertygelse.  

De tre nästföljande kapitlen fokuserar tre exempel på vad som sker när 
kön, klass, ras, etnicitet och religion är faktiska element i mötet mellan 
socialarbetare och klient. De tre exemplen utgörs av tre empiriska katego-
rier/grupper som framträder i intervjuerna, observationerna samt aktmate-
rialet. Genom exemplen nyanseras och konkretiseras utrednings- och be-
slutsprocesserna. Exemplen är ”familjer med starkt patriarkala värdering-
ar”, ensamkommande flyktingbarn och den nationella minoriteten romer.  

”Familjer med starkt patriarkala värderingar” är en kategori som fram-
träder i SoL:s kommentarer. Den verkar universell, det vill säga att den 
principiellt sett kan omfatta hela befolkningen, men i praktiken aktiverar 
den ett negativt invandrarbegrepp. Det handlar om avvikande sociala och 
sexuella praktiker som i den allmänna debatten och i regeringspolitiken 
tillskrivs familjer med rötter i Mellanöstern.  

Ensamkommande flyktingbarn är en brukargrupp på grund av att be-
greppet refererar till barnens gemensamma behov av familjehemsplacering. 
Utöver detta delar barnen inte med självklarhet andra behov, utan deras 
livsbiografier och familjesituationer är individuella. Kategorin visar sig 
främst i aktmaterialet, men även i observationer och intervjuer.  

Den nationella minoriteten romer är snarare en identitetsgrupp även om 
kollektiva identiteter skapas i ett spänningsfält mellan identifikation mellan 
medlemmar inom gruppen och social kategorisering som skapas av andra 
(jämför Cornell/Hartmann 1998 samt Jenkins 2002). Åtskillnaden och 
samspelet mellan gruppidentitet och kategorisering är särskilt komplicerad 
för minoritetsgrupper. 

De tre exemplen bidrar till att renodla ytterligare perspektiv av relevans 
för studiens syfte och frågeställningar. Denna empiriska ingång till analys 
av socialarbetares handlingsmöjligheter har emellertid nackdelen att den 
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inte fångar deras inbördes intersektionalitet. Kategorierna och grupperna 
korsar nämligen varandra samtidigt som de korsar SoL:s brukarkategorier. 
Det vill säga att ett romskt (minoritetsbaserad gruppidentitet) barn (bru-
karkategori) kan vara ensamkommande flyktingbarn (faktisk kategori) i en 
familj med ”starkt patriarkala värderingar” (kategori som betecknar en 
uppfattning om normbrott) samtidigt som det kan vara utsatt för omsorgs-
brist beroende på vårdnadshavarnas missbruk samt fysiska och/eller psy-
kiska funktionshinder. Hur olika de tre grupperna/kategorierna än ter sig 
sinsemellan bär de ett gemensamt drag: de är representationer för föreställd 
eller faktisk kulturell distans till värdbefolkningen.  
 
Den kommunikativa kontexten 
Det samhälleliga sammanhang som socialarbetarna verkar i och som bidrar 
till att utstaka deras handlingsutrymme är fullt av viljor och röster med 
varierande genomslag i den kommunikativa kontexten. Den deliberativa 
demokratins grundprinciper, i detta sammanhang i form av diskursetiken, 
kan förverkligas ”såväl genom ett brett spektrum av rättsliga och politiska 
arrangemang som genom icke-institutionaliserade praktiker och sam-
manslutningar i det civila samhället” (Benhabib 2004:144). Jag har valt att 
presentera och problematisera vad jag uppfattar som ett antal starka ytt-
randen, främst inom politik men även i viss mån inom forskning. Den 
kommunikativa kontext som jag genom mitt urval av relevanta och poten-
tiellt starka yttranden upprättar, ger långtifrån en fullständig bild av totali-
teten av interaktioner i det kommunikativa rum som tilltalas. Dessa ytt-
randen kan därför endast bedömas interdiskursivt. Är de sanna? Äger de 
giltighet? Jag kan endast argumentera för berättelsernas legitimitet efter 
bästa förmåga och för övrigt överlämna dem till de aktörer som finner dem 
intressanta nog att granska, bemöta och revidera. 
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9 ”Familjer med starkt patriarkala värderingar” 
 

Familjer med starkt patriarkala värderingar är en kategori som uppstår 
som exempel på psykisk misshandel i lagstiftningens kommentarer och som 
också framträder i det empiriska materialet. Socialarbetarna förknippar 
kategorin med normbrott som betecknas som fysisk och psykisk misshan-
del. Kategorin kännetecknas av brott mot majoritetssamhällets institutio-
naliserade socialisationsideal där föräldrars moraliska argument för aukto-
ritära socialiserande praktiker komplicerar utredningen. De konkreta so-
ciala problem som socialarbetarna förknippar med kategorin ”familjer med 
starkt patriarkala värderingar” handlar om yttre kontroll, barnmisshandel, 
kvinnomisshandel, krav på primär lojalitet mot familjen och släkten, auk-
toritära kommunikationsformer och ungdomars frigörelseprocesser vilket 
får sitt mest extrema uttryck i vad samhället förstår som hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

I detta kapitel skall jag fokusera de särskilda utredningssvårigheter som 
”starkt patriarkala värderingar” medför ur socialarbetarnas perspektiv. 
Detta är ett av de områden som under de senaste tio åren föranlett stark 
kritik av socialtjänstens arbete. Socialtjänsten anses dels ha agerat för 
starkt när den omhändertagit flickor vid misstanke om hedersrelaterat våld 
och förtryck, dels att den har underlåtit att handla till skydd för utsatta 
flickor (se t.ex. Wikan 2009).  

Det som socialtjänsten måste ta hänsyn till när den utreder ärenden som 
involverar hedersrelaterat våld och förtryck, är huruvida situationen hand-
lar om att den unge utagerar på ett sätt som, enligt de allmänna normerna, 
anses skadligt för den unges hälsa och utveckling och därför bör begränsas, 
eller om det handlar om att den unges frigörelsesprocesser utlöser överdri-
ven övervakning inom familjen. Även den kan skada den unges hälsa eller 
utveckling. Oavsett vad som är fallet kan konflikterna betecknas som gene-
rationskonflikter med den särskilda udd som glappet mellan autenticitetens 
etik och konformitetens moral skapar.  
 
Frigörelseprocesser och gränssättning eller våld och förtryck?  
Familjers och ungdomars skäl för ansökan om socialtjänstens stöd i  
familjelivet 
När generationskonflikter uppstår i familjer händer det att ungdomar eller 
föräldrar vänder sig till socialtjänsten. De motiverar ofta sin ansökan med 
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berättelser om konflikter som visar att ungdomarna ”[…] vill leva på ett 
vis som deras föräldrar inte accepterar” (ip 3): 

Barnet säger en sak och där kan det vara svårt att veta. Säg att det är en 
tonårskille som säger att han blir misshandlad hemma. Är det för att pappa 
vill styra vem han är tillsammans med och allt sånt? Och pappa säger att det 
inte är så, mamma säger att det inte är så och storebror som har mandat att 
uppfostra säger att det inte är så. Men det är svårt. Är det en tonåring som 
vill frigöra sig från familjen för det vill vi alla när vi är tonåringar, eller är 
det faktiskt hedersrelaterat på något sätt eller uppfostringsaga? (ip17) 

Socialarbetarnas förklaring till konflikternas uppkomst är effekten av ett 
korstryck som såväl barn som föräldrar upplever mellan dubbla uppsätt-
ningar handlingsorienteringar i livsvärlden: 

[…] det blir en kulturkrock eller konflikt när barnen börjar växa upp och 
kanske börjar prioritera sina kompisar och deras värderingar mer än deras 
föräldrars. Det blir en jättekonflikt. Antingen söker föräldrarna hjälp för de 
tycker att: ”Så här kan inte ungen hålla på.” Eller så söker ungdomen hjälp: 
”Jag vill inte ha föräldrar som är såhär.” Det är vanligt, skulle jag säga. 
(ip3) 

Ungdomars ansökan kan handla om sökande efter radikal frihet bortom 
familjens jurisdiktion som de uppfattar att det svenska samhället erbjuder: 

[…] många kör med att just: ”Mina föräldrar är inte som svenska föräldrar. 
Jag får inte röka, jag får inte dricka, jag får inte göra det här eller det här el-
ler det här. Jag får inte, jag får inte”. Jag får inte känslan av att de trycker 
på sådana knappar som att vi skulle gå igång och tänka att det är ett heders-
relaterat ärende, utan mer bara ”Jag får inte dricka, röka, jag måste komma 
hem si och så”. (ip13)  

När den unge beskriver en familjebild som inte kan bekräftas i utredning-
en, tenderar ärendet att falla under kategorin ”vanliga ungdomsärenden”. 
Här kan problemet exempelvis vara att den unge testar gränser som 
överskrider alla de involverade vuxnas, vårdnadshavares såväl som social-
arbetares, uppfattningar om en hälsosam utveckling. 

Kärnan i socialtjänstens institutionaliserade uppfattning om barndom 
och ungdom är att ungas identitet formas i en avvägning mellan trygghet 
och frihet som tillsammans skall bilda basen för den unges sökande efter 
egna vägar i livet. Detta är samtidigt kärnan i den organiska solidaritets-
formens logik. Barn behöver trygghet och tillsyn, menar respondenterna, 
men inte i en sådan grad att deras möjligheter att pröva sina egna förmågor 
förhindras. Socialarbetarna anser att det är vårdnadshavarnas uppgift att 
uppmuntra sina barn till att gradvis axla ett större ansvar för sig själva och 
andra och på så vis tränas inför ett självständigt och självförsörjande liv 
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som aktiva samhällsmedborgare. Utvecklingskriser i socialisationsproces-
sen betraktas som naturliga och nödvändiga faser på vägen mot ett fullvär-
digt medborgarskap (jämför Egelund 1997; Sjögren 1999; Ahmadi 2003). 
Den är institutionaliserad i socialtjänstens syn på barndom genom lagen 
som är frammejslad i insikten om att barndom och ungdom är kvalitativt 
särpräglade faser i en människas utveckling och den är självklar för social-
arbetarna. 

I den traditionella samhällsstruktur som institutionaliseras i den patriar-
kala flergenerationsfamiljen, har familjen och släkten det första och det 
sista ansvaret för barnen. Var och en skall underordna sig sin givna roll i 
den köns- och åldersorganiserade statushierarkin, och barnets främsta 
dygd är att visa lydnad inför de vuxna i ett ömsesidigt beroendeförhållan-
de.  

När den unge möter det utvidgade samhällets självständighetsideal i sin 
vardag i barnomsorg och skola, ideal som de i olika grad internaliserar, 
skapas en intern kontrast mellan dessa och familjens representationer som 
de också internaliserar i varierande utsträckning. I sådana kontraster upp-
står moraliska glapp inom familjen och svåra generationskonflikter är ett 
faktum. Barn som lever delar av sin vardag i båda dessa solidaritetsformer 
utsätts för svåra och ofta motsägelsefulla moraliska imperativ som givetvis 
motarbetar varandra. Detta är i särskild grad fallet när familjens och majo-
ritetssamhällets normer är starkt polariserade och befinner sig på den me-
kaniska respektive den organiska solidaritetens yttersta poler (jämför Deniz 
& Perdikaris 2000; Ahmadi 2003; Kamali 1999). Det som i den ena kon-
texten väcker beundran kan väcka förakt eller krav på straff i den andra. 
Det moraliska medvetandet underkastar sig inte vilken moralisk auktoritet 
som helst, utan förutsättningen för att en individ skall underkasta sig en 
uppsättning moraliska regler är en djup känsla av samhörighet och vetskap 
om ett ömsesidigt beroende (jämför Durkheim 1893a/1984). När det öm-
sesidiga beroendet luckras upp kan moraliska påbud utlösa ambivalenta 
känslor och motstånd. Ambivalensen blir särskilt tydlig för dessa unga som 
lever både i ett differentierat samhälle som kräver individualitet, reflexivitet 
och personlighet och i ett etniskt organiserat minoritetssamhälle som krä-
ver lydnad och konformitet. Just dessa unga föredrar - åtminstone för till-
fället - det svenska samhällets kultur framför den kultur som formar deras 
familjeliv.  
 
Mellan ”överdriven övervakning” och ”nödvändig gränssättning” 
Det är universellt, det vill säga något som är ett inslag i all uppfostran av 
barn världen över, att barn behöver såväl trygghet som frihet under upp-
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växten. Men hur trygghet och frihet förstås och praktiseras är en kulturell 
och därmed en partikularistisk fråga. Det som framkommer av relevans för 
balansen mellan trygghet och frihet i det empiriska materialet är när för-
äldrars försök att skapa trygghet för barnen under uppväxten uppfattas av 
andra som uttryck för överdriven övervakning. När anser socialtjänsten att 
föräldrars övervakning är befogad och när anser de att den är överdriven?  

[…] jag kan tycka att: men det är klart man skall […] inte behöva gå hem 
klockan tre när man går i sjuan. Man skall inte behöva gå hem direkt efter 
skolan. Så tänker jag. Man måste kunna få ha mer frihet för att utvecklas 
och bli en samhällsmedborgare som är en delaktig ansvarstagare och så vi-
dare. (ip8) 

Under intervjuerna hämtar socialarbetarna ofta sina argument för vad som 
är befogad eller överdriven övervakning ur sin personliga erfarenhet som 
samhällsmedlemmar. Normerna uttrycks i termer av vad ”man” kan och 
bör göra. ”Men, det är väl kanske när de inte får vara ute med jämnåriga i 
den utsträckning som man tycker är normalt, som de flesta tonåringar får 
göra” (ip16).”Man jämför väl på något sätt med samhället i övrigt” (ip13). 
Sådana utsagor är återkommande som grundlag för socialarbetarnas fam-
lande efter kunskap på detta område:  

Man utgår från frågor såsom när bör man vara hemma på kvällen. När är 
de flesta barn hemma på kvällen i normala, vanliga familjer? Och när man 
då ser att föräldrarna har ungefär de reglerna, men att barnen vill tänja på 
dem väldigt mycket, som svenska barn i riskzon gör, då går man in. Eller då 
står man på föräldrarnas sida och försöker stödja dem […] Sedan finns det 
här med de andra ärendena där man kan se att reglerna är väldigt, väldigt 
hårda och väldigt knepiga och barnets hälsa och utveckling på något sätt 
står i fara. (ip13) 

När socialarbetarna ser att en familj praktiserar liknande normer i uppfost-
ran som majoritetssamhällets välfungerande familjer, bedömer de att famil-
jekonflikterna är normala på så vis att de följer samhällets allmänna för-
väntansstrukturer om interaktionsmönster i tonårsfamiljer. När så bedöms 
vara fallet eftersträvar socialtjänsten att stärka föräldrarna i sin strävan att 
skapa överensstämmelse mellan barnets krav på frihet, familjens behov och 
de allmänna normerna. När socialtjänsten däremot anser att reglerna i 
familjen står i strid med de allmänna normerna och uppfattar dem som 
”hårda” och ”knepiga” försöker socialarbetarna inhämta beskrivningar av 
familjesituationen från människor som interagerar med den. Det är natur-
ligtvis otillräckligt att föreslå en insats i en familj mot bakgrund av att 
interaktionen i familjen ”känns” knepig. En familjs sociala situation måste 
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beskrivas på ett sådant sätt att ”subjektiva antaganden” inte styr arbetet 
(Norström & Thunved 2007:280): 

[…] då måste man ta hjälp tänker jag, då måste man ha beskrivningar från 
flera andra som kan beskriva det ur olika perspektiv. Jag tänker på skolan. 
Det kanske behövs kompetens från sjukvård eller psykiatrin om det finns en 
sådan inblandning i familjen så att man verkligen kan beskriva att det här 
synsättet och den här kulturen är så pass hindrande i ungdomens liv att det 
är skadligt. (ip8) 

Socialarbetaren skall utreda om det finns påvisbara svårigheter som kan 
iakttas av flera oberoende av varandra för att visa att problemen ”finns” i 
objektiv mening. Det vill säga att fler aktörer oberoende av varandra kan 
uttala sig om situationen på ett samstämmigt sätt som visar att familjens 
interaktionsmönster innehåller sådant som förstås som fysisk misshandel, 
brister i omsorgen, otillbörligt utnyttjande eller allvarliga begränsningar i 
den unges livssituation som kan riskera att skada den unges hälsa och ut-
veckling (jämför § 2 LVU). Men olika aktörers berättelser går ofta isär. 
Vem skall socialarbetaren tro på, vems perspektiv bör få företräde? 

En av respondenterna tar upp ett ärende som hon uppfattar som typiskt. 
Det handlar om en pojke som ansöker om eget boende därför att han, en-
ligt egen uppgift, misshandlas hemma. När socialtjänsten utreder situatio-
nen är det omöjligt att få samstämmiga uppgifter om den uppgivna miss-
handeln eftersom ”resten av familjen nekar” (ip 17). Enligt pojken står 
storebror för misshandeln i pappans frånvaro:  

Pojken vill ju ha eget boende, han säger ju att han blir misshandlad hemma, 
men det finns ingenting som säger att han blir det. Så det är ord mot ord 
och man kommer inte vidare för föräldrarna vill inte att han skall ha eget 
boende […] Det är ju ett ärende där det har ropats hedersrelaterat från flera 
håll fast man säger bara det ordet, men man kan inte sätta fingret på vad det 
är eller varför man säger att det är heders. Utan det ligger på mig som utre-
dare. (ip17) 

Problematiken ter sig dubbel för socialarbetaren: pojken misshandlas och 
storebror får ”mandat” att utföra den. Att brodern fick ”mandat” är 

ett tankesätt som inte alls existerar för mig. Att brodern skall börja uppfost-
ra, ja det är svårt att sätta sig in i och där kan man ju lägga in hur mycket 
som helst. Då kan man känna att det här inte står rätt till. Men det kanske 
inte är något konstigt alls i den kulturen. Han är ju faktiskt äldre […] Nej, 
där kom man inte vidare. (ip17) 

Socialtjänsten kom inte vidare med ärendet, utan ”det var bara ord mot 
ord” och ärendet avslutades med avslag. ”Sen har det nu när jag har varit 
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borta kommit upp igen och då blev han beviljad [u]ngdomsboende”. […] 
(ip 17).  

Pojkens ansökan illustrerar gränsområdet mellan en självmedveten ung 
människas vilja att respekteras för sin individualitet och självständighet, 
vilket enligt honom gick emot familjens interaktionsformer. Det är social-
arbetarnas erfarenhet att såväl pojkar som flickor som berättar om liknan-
de konflikter har svårt att få hjälp av socialtjänsten, eftersom konkreta 
omständigheter inte kan påvisas när ”ord står mot ord”. Det är inte möj-
ligt att ta ställning till om konflikten handlar om överdriven övervakning 
eller nödvändig gränssättning. Kommunen har inte andra insatser att er-
bjuda dessa unga än ett begränsat antal platser på ungdoms- eller gruppbo-
enden, vilket erbjöds denna pojke. 

En annan av socialarbetarna berättar om förloppet i en utredningssitua-
tion som hon uppfattar som illustrativ för problemställningen. Bilden var 
oklar och uppgifterna skilde sig åt:  

Jag vet en familj där tonårspojken upplevde att nu har jag gjort något dumt. 
Jag vågar inte gå hem för att jag är rädd för att bli slagen. Då frågade vi: 
”Har du blivit slagen tidigare?” ”Ja, en gång och det var längesen”. Det 
kanske var när han var fyra eller fem, det kanske var tio år sen och det hade 
inte hänt någonting sen dess. Nu var han rädd. Vi pratade med föräldrarna 
och de hade jättesvårt för att förstå hans resonemang för han hade gjort så 
mycket saker innan som var värre än det här. Varför är han så rädd nu? 
Varför ville han inte komma hem? Det var jättesvårt att få ihop de två bi-
tarna. Sedan efter ett tag fick vi reda på att han hade gjort något mycket 
värre, det var narkotika inblandat. Det han pratade om från början var att 
han hade rökt en vanlig cigarett och att han var jätterädd för att gå hem för 
att han visste att föräldrarna fått reda på det. Jätterädd. Men samtidigt så 
lyssnade vi på honom. Vi kunde inte bara säga gå hem, gå hem, gå hem. 
Utan föräldrarna gick med på en frivillig jourplacering. Under placeringen 
kom det fram vad som hade hänt. […] När det här kom fram erkände han 
för sina föräldrar och de pratade om det. Han blev bara borta en natt, det 
var inte långvarigt, det hände ingenting. (ip12)  

När socialtjänsten utreder hedersrelaterad problemtik gör socialarbetaren 
en bedömning i vetskap om att en mångfald av olika element är delar av 
situationen. Handlar det om föräldrar som utövar psykisk och fysisk miss-
handel och försvarar aga och starka frihetsbegränsningar för barnen med 
moraliska argument? Hur skall socialarbetaren veta att hon uppfyller la-
gens intentioner med sitt handlande och att det inte bara är hennes fördo-
mar som spelar henne ett spratt?  

Absolut, det är svårbedömda ärenden [på grund av att föräldrarna] ju nor-
malt sett har rätt att få den här insynen i ärenden och redan där måste man 
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göra en bedömning om hur allvarligt det är […] Och just det att man själv 
kanske kan vara färgad av fördomar och hur mycket styrs man av dem? 
Alltså, det kan ju vara en flicka som kommer. Det finns ju faktiskt situatio-
ner när de kan använda sig lite av det här att det är föräldrarna som gör in-
skränkningar för henne, när hon faktiskt verkligen behöver gränsas, därför 
att hon är i tonårsrevolt. Föräldrarna kanske ser hur farligt det är och det 
kanske man inte riktigt får klart för sig vid första tillfället. (ip16) 

Här hamnar socialarbetaren i ett dilemma. Det handlar om att inte orsaka 
skada i familjerelationerna om barnets berättelse skulle vara vilseledande, 
alternativt att undvika att barnet drabbas av straff i familjen om dess be-
rättelse är överensstämmande med de handlingar som utförs:  

Om man tänker utifrån ett hedersvåldsperspektiv, till exempel, så kan man 
ju prata om att bli begränsad i sin livsföring och så, och det kan ju handla 
om fysisk misshandel, men man kan ju vara begränsad, alltså det, det är väl 
närmare att beskriva det som psykisk misshandel. Och ja, psykisk misshan-
del kan ju vara att själv bli utsatt för det, men det kan ju också vara att se 
en annan, en förälder eller syskon bli utsatt för fysiskt våld eller sexuellt 
våld eller vad det kan vara. (ip6). 

Jo, alltså man pratar ju om det, ja absolut vad det får för konsekvenser för 
flickan att inte få vara med andra ungdomar i den utsträckning som hon vill 
och hon har väl fasta tider och [...] Ja det blir ju en risk för hälsa och ut-
veckling, även om det har sitt ursprung i den kultur, den kulturella konflik-
ten där. Det gör det ju faktiskt. (ip16) 

En av respondenterna berättar om en familj med minoritetsbakgrund från 
Mellanöstern där alla barnen är föremål för utredning och tvångsinsatser. 
Skyddat boende har beviljats för den äldsta flickan. Utredningar har även 
inletts av familjens yngre syskon. ”Det är riktigt svårt tycker jag” (ip 20). 
Efter omhändertagandet av den äldsta flickan lämnade modern fadern. 
Socialarbetarna befarar att kvinnan inte lämnat mannen på grund av kvin-
nomisshandel (ett annat element i situationen), utan av orsaker som har 
med dotterns försvinnande från familjen att göra:  

[Mamman] verkar ändå ganska lojal med sin man. Det hela handlar om att 
hon tror att hon får tillbaka sin dotter om hon lämnar pappan […] och det 
är jättesvårt att nå fram till mamman och prata med henne om någonting 
annat utöver hennes dotter som är omhändertagen. När man då vill prata 
om de andra fyra barnen och hur hon fungerar som mamma för dem och 
hur det blir för dem nu när de har lämnat [staden] och så där, går det inte. 
Hon pratar bara om sin dotter och är hysterisk när man pratar med henne. 
(ip20) 



232  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

Till saken hör att modern stod för den misshandel som utlöste ett omedel-
bart omhändertagande av flickan, aktiverade undantaget från plikten att 
underrätta föräldrarna om allt som rör flickan samt socialtjänstens skyl-
dighet att ge henne skyddat boende:  

[…] flickan [lämnade] hemmet och tröttnade på att det var ju hon som fick 
ta hand om sina småsyskon och ha huvudansvaret för dem; för att laga mat 
och duscha och tvätta barnen och så där. Just då tror jag att det var någon 
konflikt just den kvällen kring det och hon sprang ut och tog kontakt med 
någon kompis och sedan [kom jouren in, senare vi] och polisen skapade en 
väldig hotbild. I början var det ett väldigt pådrag just från polisens sida. 
Och det var snack om att föräldrarna eventuellt skulle häktas och så där. 
Sedan blev det ingenting med det. (ip20) 

Socialarbetarna misstänkte att polisen hade annan information om pap-
pans bakgrund i det forna hemlandet och att polisuppbådet snarare hade 
med faderns bakgrund att göra. Jag frågar respondenten hur detta ärende 
kom att knytas till hedersproblematik:  

Dels hade de ju hotat flickan. Mamman är ju, jag vet inte om man skall säga 
lågbegåvad, det vet inte jag någonting om, men jag tror att när flickan för-
svann från familjen, så hade mamman ingen som kunde ta hand om små-
syskonen åt henne, ingen som kunde hjälpa mamman. Hon uttrycker själv 
att jag behöver min flicka att hjälpa mig med språket, hon skall vara min 
tolk och när det kommer papper hem så skall hon läsa dem för mig. (ip 20) 

Respondenten tror att flickan har flytt från en allt för hög arbetsbörda 
hemma, vilket faller under lagstiftningens definition av psykisk misshandel 
i form av ”otillbörligt utnyttjande” (jämför Norström & Thunved 
2007:280). Men socialtjänsten har inte iakttagit om familjen begränsat 
flickans frihet, ställt krav på sexuell renhet eller annat som förknippas med 
hedersrelaterad problematik. Respondenten tror att modern  

[...] börjar inse att hela den här flytten som hon nu har gjort inte kommer 
att ge henne hennes dotter tillbaka. Då säger hon att det här med att hon är 
hotad av sin man, nej jag är inte hotad av honom. Han är en bra man, det 
är synd om honom för nu har han blivit fråntagen både sin fru och sina 
barn. (ip20) 

Respondenten avslutar med iakttagelsen att ”det är uppenbara problem i 
den här familjen”, men ifrågasätter att ”det nödvändigtvis är en heders-
problematik” (ip20) I denna situation verkar flickan ambivalent avseende 
sitt skyddsbehov. Hon är i kontakt med sin mamma och båda föräldrarna 
vet var hon är. Frågan om rädsla, dödshot och det berättigade i skyddat 
boende är diffus ur respondentens perspektiv.  
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Dödshot som element i situationen 
Arbetet är särkilt spänningsfyllt och komplicerat när dödshot kommer in i 
bilden. In i situationen träder en ny komponent: faran för att den aktuella 
familjen institutionaliserar det feodala hederstänkandets representationer. 
Enligt detta tänkande är familjen inte bara en moralisk institution, utan 
även en legitim rättslig institution (Durkheim 1893a:31ff; Timasheff 
1939:273ff). Det innebär att familjen har rätten och makten att utmäta och 
verkställa dödsstraff utan negativa följder från övriga samhället, oftast 
genom att en familjemedlem utses att utföra själva mordet (Wikan 
2009:15; Bates & Rassam 1983/2001:237). Mördaren är i detta samman-
hang naturligtvis inte en brottsling, tvärtom! Han uppfyller sin plikt som 
hedersam bödel i ett rättstänkande där den allmänna regeln avseende vissa 
typer av normbrott föreskriver att den närmaste familjen bör bestraffa 
normbrytaren.  

Dödshot från släkten är ett återkommande argument i de ungas fram-
ställning. Men hur utreder socialkontoret huruvida ett faktiskt dödshot 
föreligger? 

[…] det är alltid svårt att bedöma ett dödshot. Sen är det ju också en språk-
lig barriär. Att veta. En del kulturer har det här i sitt språk och det är inte så 
allvarligt menat, medan andra kulturer, där menar man vad man säger och 
det är också svårt att veta. (ip9) 

Sådana hot är som regel omöjliga att få konkret kunskap och därmed viss-
het om, eftersom barnets miljö på sätt och vis blir stängd för socialtjäns-
tens insyn när ett dödshot finns med i bilden. Klämda mellan olika skild-
ringar inom familjen tvingar den blotta risken för allvarligt menade döds-
hot socialtjänsten att hellre agera för starkt än för svagt; en för stark reak-
tion kan i bästa fall repareras, medan den svaga reaktionen inte kan repa-
reras om ett dödshot förverkligas. Vid sådana tillfällen försöker socialarbe-
tarna förklara för föräldrarna att socialtjänsten är tvungen att ta frågan om 
dödshot på allvar tills motsatsen kan bevisas:  

Ja, hellre att man tar till säkerheten där då. Och sedan får man förklara för 
föräldrarna att den här situationen krävde det här, och vi gjorde den här 
bedömningen. Därför att jag hade bara de här och de här sakerna presente-
rade för mig och inga andra fakta. (ip16) 

Ändå är det inte ovanligt att en utredning avslutas utan åtgärd på grund av 
att det inte är möjligt att få fram samstämmiga uppgifter. Även när döds-
hot uttalas måste socialtjänsten få fram konkreta uppgifter om huruvida de 
är allvarligt menade eller endast ett talesätt. Om utredningen inte visar på 
något som ger konkreta skäl för någon insats, händer det att ärendet avslu-
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tas utan insats, men situationer där arbetsgruppen tar det säkra före det 
osäkra förekommer också.  

En respondent berättar om ett ärende där ett föräldrapar med strikt syn 
på barnuppfostran och en religiös världsbild bad socialtjänsten att omhän-
derta deras elva- eller tolvåriga dotter och placera henne i en annan familj. 
Föräldrarna uppgav att dottern var på glid in i ett destruktivt beteende och 
ständigt bröt deras normer, eftersom hon inte gör ”som man gör i deras 
kultur” (ip 8). Problemet var att ”hon träffade killar och att hon var ute 
för sent” på kvällarna. Föräldrarna uttryckte dödshot i samband med för-
frågan, men socialtjänsten tog i detta fall inte dödshoten allvarligt, utan 
förstod dem snarare som ett uttryck för bekymmer och rådlöshet:  

Så de bad oss att placera henne, och då sa vi att det gör vi inte, utan vi mås-
te hitta en lösning hemma. […] Så att det var inga konstigheter. Sen beror 
det på hur mamma har uttryckt sig, att det är också dödshot, men det är 
inga dödshot som man blir orolig för, utan det är mer att ”Jag skall skära 
halsen av dig om du inte gör som jag säger”. Och det är ju olämpligt att 
säga, men det kan man prata om på ett annat sätt, det finns liksom inga 
misstankar om att hon skulle döda sin dotter utan det är mer ett uttrycks-
sätt. (ip8)  

Istället för att själva agera som gränssättare för dottern i ett samhälle vars 
moraliska och rättsliga uppfattningar om barnuppfostran föräldrarna kan 
ha varit rädda för att stöta sig med, bad de själva om socialtjänstens stöd. I 
detta ärende var föräldrarnas och socialtjänstens uppfattning om destruk-
tivt beteende gemensamma. Föräldrarna fick inte bifall på sin begäran om 
ett omhändertagande, utan bekräftades i sin roll som föräldrar.  

 
Moraliska glapp och moralisk panik  
Hedersrelaterat våld och förtryck  
Hedersbegreppet är knutet till våld och sexualitet. Ofta ingår även, som 
nämnts ovan, implicita dödshot i problematiken. Att överhuvudtaget ta 
upp ämnet är utmanande eftersom det är ett stort forskningsämne i sig (se 
t.ex. Bates & Rassam 1983/2001; Afsaruddin 1999; Eldén 2003; Mulinari; 
de los Reyes 2004; Schlytter 2004; Wikan 2003, 2009; Koch 2008; NCK 
2010). Det är också ett hett ämne i den offentliga debatten. Jag har därför 
valt att exklusivt betrakta hedersbegreppet såsom det visar sig i det empi-
riska materialet och analysera det inom denna studies tolkningsram med 
fokus på samspel mellan socialarbetare och klienter i ljuset av kollektiva 
representationers normativa giltighet.  

Hedersrelaterat våld och förtryck har uppmärksammats i ökande om-
fattning i Sverige sedan mitten av 1990-talet, med anledning av att flera 
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mord och mordförsök på unga kvinnor med rötter i Mellanöstern koppla-
des samman med varandra (Eldén 2003): ”Det var naturligtvis inte första 
gången kvinnor utsattes för våld i hederns namn” skriver Eldén ”vare sig i 
Sverige eller någon annanstans”. Men nu fördes hedersrelaterade brott 
”upp på den svenska dagordningen i en utsträckning som inte skett tidiga-
re” (Eldén 2003:10)45. Hedersrelaterade frågor har även fått ökad interna-
tionell uppmärksamhet under denna tid (Wikan 2009:62).  

De senare åren har mord på unga flickor i hederns namn inte kunnat 
observeras i Sverige, men den norska socialantropologen Unni Wikan 
(2009) antyder spekulativt att hedersmord kan arrangeras så att de ser ut 
som olyckor eller självmord. Wikan hänvisar till en kraftig ökning i själv-
mordsstatistiken i regioner i Mellanöstern där hedersmord praktiseras. 
Ökningen tolkas som dolda hedersmord till följd av förändringar i riktning 
mot hårdare straff för hedersmord46. Wikan applicerar liknande tanke-
gångar på frånvaron av hedersrelaterade mord i Sverige och knyter an till 
flickor som har omkommit efter fall från hemmets balkong (ibid). Flickor-
nas släktingar har betecknat dödsfallen som självmord, en förklaring som 
inte godtagits av polismyndigheten. Men polisens utredningar har lagts ner 
”i brist på bevis” (Koch 2008:4). 
 
Stereotyper och anmälningar  
Socialarbetarens möte med klienten är, som tydligt framgått av denna stu-
die, inte ett isolerat möte mellan socialarbetare och klient, utan socialarbe-
tarens handlingsutrymme utstakas genom kommunikation mellan en 
mångfald av viljor och röster. Dessa kommer till uttryck i den nationella 
politiken, lagarna och regelverket samt organisationens förvaltning, lokal-
politik och socialarbetarprofession och inte minst i klienternas, andra pro-
fessionellas och enskilda samhällsmedborgares engagemang. Denna mång-
fald av röster belyser aspekter av hur formuleringen av sociala problem 
samspelar med formuleringen av medborgarnas individuella rättigheter.  

De flesta ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck kommer till 
socialkontoret genom anmälan och anmälningarna är många. Responden-
terna vet dock inte hur många, eftersom ingen statistik förs över anmäl-
ningar som inte mynnar ut i en utredning. Ansökningarna om hjälp är 
däremot få. Det händer exempelvis ytterst sällan att unga under arton år 

                                                      
45 Senare skulle särskilt två mord bli föremål för särskild offentlig uppmärksamhet; 
morden på Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002. 
46 Det handlar bland annat om de kurdiskdominerade delarna av östra Turkiet 
(Wikan 2009:64). 
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själva vänder sig till detta socialkontor enligt respondenterna. Responden-
ten nedan tror att det beror på rädsla för socialtjänstens plikt att underrät-
ta föräldrarna. När socialtjänsten betecknar ett ärende som hedersrelaterat 
och den unge är under arton år, förändras socialtjänstens annars entydiga 
plikt att meddela föräldrarna allt som kommer till deras kännedom om den 
unge, till plikt att inte underrätta föräldrarna om den unges förhållanden 
samt omedelbara insatser där den unge skall skyddas från all kontakt med 
familjen. När den unge har fyllt arton år upphör emellertid plikten att ge 
föräldrarna insyn vilket förenklar utredningen och ökar möjligheten att ta 
beslut utan föräldrarnas vetskap: 

[…] då kan man hjälpa dem på ett helt annat sätt. Då kan [vårt särskilda] 
centrum jobba utan att föräldrarna behöver veta något. (ip1)  

Anmälningar om hedersrelaterat våld och förtryck kommer från skolan, 
barnomsorgen, barnspsykiatrin och kommunens behandlande enheter 
inom den sociala sektorn. Socialarbetarna uppfattar att uppmärksamheten 
och vaksamheten gentemot patriarkala strukturer i samhället i stort har 
skapat en allmän rädsla som driver anmälningarna vilket är problematiskt 
ur ett utredningsperspektiv.  

Det [har] blivit så att är det en invandrarfamilj där det är konflikter i famil-
jen då är det hedersrelaterat. (ip20)  

Det är vanligt att den anmälande verksamheten har definierat problemet 
innan det anmäls till socialtjänsten. Anmälaren anger ofta familjens kultu-
rella bakgrund som skäl för sin oro utan att kunna peka på konkreta hän-
delser som kan beskriva problemet för socialtjänsten på objektiva grunder. 
Det vill säga på grunder som alla, oberoende av varandra, kan iaktta och 
återge. Detta är problematiskt, menar respondenterna, eftersom det inte är 
ett socialt problem att vara invandrare. Utredningsprocessen grumlas när 
den konkreta grund för en eventuell insats som Socialtjänstlagen kräver är 
svår att finna och uppgifterna går isär:  

Så man går igång på det. […] ofta vill de ju kanske att vi skall ta barnet från 
familjen och placera barnet. […] Världen är inte så svart eller vit heller. 
(ip1) 

[…] anmälaren tror ofta, i synnerhet skolor och förskolor att man kan gå in 
och ingripa. Och att det är så uppenbart att det här är hedersrelaterat och vi 
måste omplacera den här ungen nu! Och det är ju ingenting som håller i 
Länsrätten som man kan se. Man kan erbjuda, man kan stötta och man kan 
försöka ställa krav och så där, men det är inget som håller i Länsrätten att 
placera ungar till höger och vänster bara för att någon skollärare tycker så. 
(ip18) 
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Parallellt med den faktiska existensen av patriarkala tankestrukturer och 
institutioner löper det dominerande samhällets stereotypa skräckbilder av 
den traditionella invandrarfamiljen. En av respondenterna uppfattar en 
allmänt rådande missuppfattning i det anmälande samhället om att barn 
och unga i familjer med ”starkt patriarkala värderingar” alltid utsätts för 
våld och förtryck. Sådana uppfattningar är stereotypa och diskrimineran-
de, anser hon:  

[…] att en familj har en patriarkal struktur som är väldigt stark, lever i en 
släkt som har det, det är ju inte skäl för oss att gå in och utreda ett barn. 
Det kanske är det när barnets personliga behov av att, att yttra sin själv-
ständighet går i klinch med det. […] Och man har tonårsproblem i de famil-
jerna också, det behöver inte betyda att det här barnet skall dö eller skickas 
till Irak för att giftas bort. (ip6) 

Socialarbetarna skall balansera mellan risken för att barn kan utsättas för 
fara eller dödas och agera fördomsfullt och diskriminerande. Felaktiga 
bedömningar kan få tragiska följder för alla involverade och vikten av att 
göra kloka och omsorgsfulla bedömningar får plötsligt djupare mening.  

Utredningsarbetet visar i de flesta fall att anmälarens kategorisering av 
den sociala situationen som hedersrelaterad var felaktig. De flesta situatio-
ner visar sig nämligen innehålla element som anmälaren inte kände till:  

[…] heder [är] en problematik som kan vara diffus, och svårtolkad, svår att 
se. Frågorna, kan vara som en dimridå, det är, har ungdomen själv en, vad 
skall man säga, en tonårsproblematik som är på gränsen till beteendestör-
ning; det kan ligga som en dimridå […] Så att det här är en tonåring som 
egentligen har hemförhållanden som är rimliga, men den utagerar. (ip6)  

Det är begripligt att skolpersonal som ofta inte har inblick i familjers hela 
situation och inte har den formella kompetensen att bedöma social pro-
blematik, feltolkar barnens familjesituation, menar respondenterna. Det är 
däremot socialtjänstens uppgift att ”våga ge sig in i en djupare analys av 
det” (ip6) vilket är en svår balansgång mellan olika typer av risker:  

[…] det är lätt att man eldar på och så ser man det här, åh Gud, vad nu, den 
här flickan kanske blir mördad! Alltså man måste ju våga ge sig in i en dju-
pare analys av det, för att man kanske åsamkar barnet mer skada genom att 
omhänderta direkt. Vad har man då skapat för situation? Det kanske är en 
jätteskam. Det kanske skapar hot […] Och man måste våga se att det är en 
tuff verklighet för de här ungdomarna, och det kan vi ju liksom inte föränd-
ra, för det här är deras familjer. […] Men där finns det ju en risk att man, 
ja, dels att vi kanske personligen, tycker att det är fruktansvärt och därför 
inte står ut med att se det, men också en rädsla för att göra fel och riskera 
att ett barn faktiskt blir bortrövat eller dödat. (ip6) 
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Bedömningen att ett ärende involverar hedersrelaterat våld och förtryck 
har mycket omfattande följder för den unge och dess familj, därför att ett 
allvarligt undantagstillstånd inträder. Undantagstillståndet inträder i kraft 
av att socialtjänstens plikt att meddela familjen allt som har med den unge 
att göra upphör och den unge skall omedelbart flyttas från sina kända 
omgivningar till ett skyddat boende utom räckhåll för familj, vänner och 
bekanta. Därför är det av största vikt att formulera problemet så korrekt 
som möjligt så ingen far illa.  

Öppna konflikter har förekommit mellan socialtjänsten och skolverk-
samheten. En av dem handlade om en flicka på högstadiet  

som skar sig och var rädd för att hon skulle giftas bort och var väldigt be-
gränsad hemma, vad hon fick och inte fick göra, och gick och pratade hos 
kuratorn och berättade hur hon hade det, fick låna någon bok av kuratorn 
och berättade ännu mer. Och sen anmälde kuratorn till oss och vi pratade 
med flickan och pratade med föräldrarna och placerade henne direkt på 
hemlig ort. Och så var det så ett tag och den här flickan ville hem. Hon hade 
en massa småsyskon och saknade sin mamma. Och hon ringde och sa var 
hon var. Men där kom det ingen patrull [från familjen och hämtade henne], 
utan hon ville hem helt uppenbart. Där gick föräldrarna med på familje-
arbete. Jag vet inte om det var kombinationen, mycket stämmer nog vad 
flickan säger. Men bedömningen var att det kanske inte var så illa som hon 
la fram det. Mycket okunskap hos föräldrarna. (ip1). 

Skolan ansåg att flickan inte skulle fått komma hem utan att tvångsom-
händertagandet borde kvarstått tills myndigheten var säker på att hon inte 
utsattes för fara. Men frivillighet går före tvång och när föräldrar deltar i 
frivilliga åtgärder skall tvång enligt lagen inte tillämpas. I just detta ärende 
ansåg dessutom socialtjänstens handläggare att den valda lösningen var 
den bästa.  

Det har inte kommit in något nytt som tyder på att hon inte har det bra. Vi 
har ju insyn i och med att kuratorer jobbar med familjen. För att få dem att 
ha ett förhållningssätt till sin dotter som är anpassat efter henne och kanske 
lite mer svenskt så att det funkar med henne och kompisar. (ip1) 

 

Konkreta faktorer 
Respondenterna uppskattar att socialkontoret under en treårsperiod, det 
vill säga i perioden 2006-2008, har handlagt fem ärenden där heder var en 
objektiv faktor som krävde undantag från plikten att underrätta föräldrar-
na och skyddat boende. Alla ärenden som tangerar en misstanke om he-
dersrelaterat våld och förtryck diskuteras ingående på arbetsplatsens sam-
råd.  



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  239 
 

Alla sådana här ärenden diskuterar vi nästan sönder. När de kommer in 
samlas vi alla på en gång för att liksom bena ut vad vi skall göra, för att vi 
vill göra så rätt som möjligt. […] Att överhuvudtaget gå in i den här sortens 
ärenden kan ibland göra mer skada än vad det är för ungdomen att leva i 
det här. När man väl har gått in i det, då kan man inte gå ur hur som helst. 
(ip1) 

När socialarbetarna beskriver utredningsarbetet är deras sökande efter 
nyansering och konkretisering i fokus: ”[…] när det är hedersvåld, har vi 
en stor problematik som är svårlöst, för man kan förstå den ur så många 
olika perspektiv och inte riktigt komma fram till någon lösning” (ip2). 
Ledstjärnan är försiktighet. 

Man blir medveten på ett helt annat sätt så fort man får minsta lilla hint om 
att det kanske skulle kunna vara hedersrelaterat våld som är inblandat. Man 
arbetar mycket mer med försiktighet skulle jag vilja säga. (ip13)  

Jag frågar några av socialarbetarna om beviskraven är svagare här än an-
nars. En av dem svarar att hon inte vet, att det kanske inte räcker med 
”farhågan men det kanske inte krävs riktigt lika mycket” (ip19) som i 
andra misshandelsärenden. Detta socialkontor sätter in insatser snabbare 
än i andra fall på grund av risken för att barnet skall föras ut ur landet. 
Men kriterierna bör vara desamma i alla ärenden:  

Varje utredning skall innehålla en frågeställning: Vad är syftet med utred-
ningen? Vad är det för fråga som vi skall behandla? Finns det behov av in-
sats eller inte? Är det här barnet i behov av skydd eller inte? (ip 8)  

Till skillnad från det omgivande samhällets ibland svart/vita bild av och 
förklaring till barns problematiska livssituation, är det socialtjänstens upp-
gift att fånga situationens objektiva och subjektiva komponenter och göra 
en riskbedömning med utgångspunkt i vad som faktiskt händer eller har 
hänt, hur barnet mår, upplever och hanterar situationen samt vilka insatser 
som i första hand kan erbjudas barnet/familjen på hemmaplan. En sådan 
utredning kan sluta med konklusionen att  

[…] det kanske finns andra svårigheter i familjen också som, som gör att 
man mår dåligt i familjen. Men allting beror inte på hederskultur och hon 
riskerar inte att dö. (ip3)  

Att man har ett hederstänkande, betyder ju inte att, att man utövar heders-
våld, tänker jag […] [Det är hedersvåld när] någon far illa, när den enskilde 
upplever att den far illa, alternativt att det korsar gränsen för vad samhället 
kan acceptera. Det behöver ju inte vara liktydigt alltid. (ip6) 
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Socialarbetare skiljer mellan olika typer av våld i nära relationer. Den för-
sta är våld som kan förekomma i alla familjer världen över och som följ-
aktligen även förekommer i familjer som omfattar ett hederskulturellt tän-
kande utan att heder är involverad. Den andra är våld som legitimeras 
genom hedersbegreppet.  

Hedersrelaterat våld är kollektivt och planerat (jämför Bates & Rassam 
1983/2001; Wikan 2009). Hedersrelaterat våld definieras av att det är 
sanktionerat av ett kollektiv, kan utföras av många samtidigt (ibid). I de 
fall brottet bestraffas med döden är den som utför straffet – oftast en man 
inom familjen/släkten - inte en brottsling, utan snarare ett slags bödel, be-
skickad av familjen som har auktoritet över denna del av rättsväsendet 
inom denna typ av samhällen. Det mord som begås är således inte avvi-
kande beteende i dessa sammanhang, för den som lyder hederns (sharafs) 
bud återställer den ordning som normöverträdaren bröt. Det tjänar en 
sammanhållande funktion inom familjen och släktskapsgruppen och är en 
markör för solidaritet. Inom sådana samhällen/grupper är hedersrelaterat 
våld ett rättmätigt straff för en allvarlig överträdelse. Brott mot hedersko-
dexen i grupper som har ett konformt och enhetligt starkt kollektivt med-
vetande, kräver hårda och omedelbara straff (jämför Durkheim 
1893a/1984; Weber 1922/1987). 

Mot bakgrund av detta framstår socialarbetarnas vaksamhet som väl-
grundad när de interagerar med människor i situationer där ordet heder är 
involverat: ”Vi har ju ett jättestort ansvar. Man är rädd att göra fel” (ip6). 

 […] När man väl bestämmer sig för att gå in och göra någonting, då måste 
man veta att det här är någonting som är överordnat, och det är ju jättesvårt 
att veta över tid. Det måste vara så illa så att man tänker att det här är nog 
överordnat, man måste få någon typ av skydd, stöd, vad det nu är för nå-
gonting. Så det tycker jag är det svåra. Myndigheten måste ha så mycket på 
fötterna så att man vet att det här handlar om en begränsning för ungdomen 
så att dens utveckling hindras på något allvarligt sätt. (ip15) 

Det räcker inte att barnet eller den unge begränsas i utvecklingen av sin 
personlighet i allmänhet för att socialtjänsten skall ingripa till ett barns 
skydd; att det exempelvis inte får gå på fotboll, basket, dans, gymnastik, 
får delta i skolans läger och träffa kompisar, utan explicita hot måste fin-
nas. Hoten måste vara av ett så allvarligt slag att den föreslagna åtgärden 
håller i rätten. Tolkningen av lagen ligger således på andra aktörer såsom 
lagens kommentatorer, statliga verk, kommunala jurister och rättsväsen-
det. Socialtjänsten uppgift är att beskriva de olika elementen i situationen 
så objektivt som möjligt:  
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Vi skall såklart inte överutreda […] Många gånger kan man nog skala bort i 
sin bedömning tankar och resonemang om just de olika synsätten som kan-
ske den här ungdomen har, kontra föräldrarnas synsätt. Det behöver inte 
vara kontra, det kan ju vara en samsyn också, alltså värderingar som man 
kanske har uttalat, som i och för sig inte alltid har en jättetung betydelse, 
men ändå har en viss betydelse. […] ibland kan det handla om osäkerhet 
och rädsla eller okunskap. (ip8) 

Svårigheten med att vaska fram en bild av situationen kan bero på att det 
inte finns en bild, utan att interaktionsdeltagarnas inifrånperspektiv de 
facto ger olika bilder som inte bildar en meningsfull helhet för utredaren 
när de fogas samman.  

Socialarbetarna måste enligt lagen sortera all den information som in-
kommer och skilja mellan objektiva faktorer och subjektiva samhällsintres-
sen hos anmälarna. Sådana intressen uttrycks när anmälarna samman-
kopplar invandrarskap, Mellanöstern, patriarkala strukturer och hedersre-
laterat våld och förtryck. Sådana inställningar är stereotypa föreställningar 
som har lagt sig som ett kulturaliserande tolkningsraster mellan aktörer i 
majoritetssamhället och dessa familjer redan innan situationen anmäls till 
socialtjänsten. Nu är det socialarbetarnas ansvar att reda ut trådarna så att 
ingen far illa och ingen diskrimineras, så att fördomsfulla förhandsinställ-
ningar sorteras från konkreta observationer, kunskaper tillvaratas och 
kloka och omsorgsfulla bedömningar görs.  

Socialarbetarna kan föreställa sig flera möjliga följder av socialtjänstens 
handlande, var och en tragisk, men av motsatta skäl. Detta handlar om 
faran för att socialtjänsten, när den gör rättvisa åt de som misshandlar 
samtidigt gör ”offren från samma kultur en orätt” (Benhabib 2004:120). 
Det handlar om att i) när socialtjänsten inte ingriper när det finns objektiva 
skäl för det kan ett barn fara illa eller dödas; ii) när socialtjänsten ingriper 
utan objektiva skäl, kan relationerna mellan barn och föräldrar ta allvarlig 
skada och att iii) familjen blir utsatt för strukturell diskriminering vilket i 
sin förlängning kan leda till att; iv) redan belastade kollektiva relationer 
försämras genom att familjen och dess referensgrupp med rätta uppfattar 
fenomenet som ett diskriminerande avståndstagande från det dominerande 
samhällets institutioner och välfärdsorganisationer.  

Misstänksamheten mot dessa familjer och de offentliga institutionernas 
överdrivna anmälningsbenägenhet bär med sig ett misskännande av de 
berörda familjerna, deras ursprung och kultur. I de familjer där den indivi-
duella identiteten har en stark kollektiv förankring i en faktisk minoritets-
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grupp47, kan misskännandet påverka minoritetsgruppers känsla av samhö-
righet med det utvidgade samhället. I sådana fall kan hela gruppens tro på 
möjlig integration allvarigt komma att skadas.  
 
Offentliga aktörers betydelse för anmälningsbenägenheten 
Socialarbetarna tror att den höga anmälningsbenägenheten beror på att 
hedersrelaterat våld och förtryck debatteras så mycket i samhället att 
”samhället går i gång” (ip 17). Debatten skapar en allmän oro som fort-
plantar sig till dess offentliga institutioner som ofta feltolkar barns svårig-
heter.  

Nu har det varit så mycket debatt om just heders. Och jag har själv haft fle-
ra ärenden där andra professionella direkt vill säga så att det här är heders! 
Det här är heders! (ip17)  

Socialarbetarnas förklaring av orsakerna till samhällets ökande uppmärk-
samhet på hedersrelaterat våld och förtryck är mångfaldig. De anser att 
medias ensidiga bevakning är en av dessa orsaker. En av de intervjuade 
påpekar att ”alla läser vi ju tidningen och ser på media” (ip 1). En respon-
dent anser att hon inte iakttar en ökning i denna problematik reellt sett. 
Ökningen främst sker i ”tidningsspalterna” och vi kan räkna med att ”om 
sju år så är det en annan fråga som är på tapeten” (ip18). Detta gör media 
till en viktig aktör i den offentliga diskursen om fenomenet (jämför SOU 
2006:21). En annan viktig aktör är den nationella såväl som den lokala 
politiken:  

[…] politikerna sätter upp var ribban skall vara för hur barn får ha det och 
hur illa det får vara […] man blir lite trött på det. Samtidigt är det ju goda 
intentioner, nu är det hedersrelaterat […] och det är väl jättebra att det 
finns, men det är trendkänsligt hela tiden och det tycker jag är tröttsamt 
alltså. (orienterande studie, ip1) 

Berättelser i det offentliga rummet, samverkan mellan skilda offentliga 
aktörer, särskilda satsningar på insatser som kartlägger och utreder pro-
blemet och annat bekräftar varandra i en stark diskurs som får en av re-
spondenterna att associera till metaforen troll, en representation för något 
mörkt och dolt:  

Det har gått troll i det här med hedersrelaterat också, det hetsats så in i hel-
vete nu, somliga är helt rabiata. När det egentligen handlar om föräldrarnas 

                                                      
47 Jag betecknar minoritetsgrupper som inte omfattas av den svenska statens val av 
nationella minoriteter som faktiska minoritetsgrupper (se kapitel 11). De faktiska 
minoritetsgrupper som framträder i intervjumaterialet är, förutom romer, assyri-
er/syrianer (se Deniz 1999) samt kurder (se Alinia 2004). 
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oro för sina barn. Vem skulle inte vara orolig om 11, 12, 13-åringar är ute 
till halv 2 på nätterna? Det skulle ju alla föräldrar vara och det är inte bara 
för att de har en viss etnisk bakgrund. Så det här verkar vara väldigt mycket 
på tapeten. (ip18)  

Varje samhälle har sina moraliska, etiska och politiska utgångspunkter och 
respondenternas vaksamhet mot vad jag förstår som moralisk panik i sam-
hället är välgrundad. Moralisk panik betecknar i detta sammanhang den 
intensiva känsla av upprördhet som Durkheim (1893a/1984:53f) beskrivit 
och är ett begrepp som myntats av den amerikanske sociologen Stanley 
Cohen (1972/2011). Upprördheten uttrycks av ett kollektiv och utlöses av 
handlingar som uppfattas som hotfulla för den sociala ordningen, eftersom 
de hotar centrala kulturella värden. Durkheim skriver att uppfattningen 
om vad som är ett brott varierar i tid och rum och att brott uppfattas som 
brott enbart i kraft av att de kränker samhällets omhuldade representatio-
ner (Durkheim 1893a/1984:43). Alla samhällen upprörs över vissa hand-
lingar och dessa handlingar framkallar krav på sanktioner enligt det resti-
tutiva eller det repressiva tänkandets logiker. När ordet brott ersätts med 
socialt problem kan man säga att hedersrelaterat våld och förtryck uppfat-
tas som ett socialt problem därför att det förknippas med handlingar som 
upprör det kollektiva medvetandet (ibid:40). Reaktionen uppstår ur de 
starka känslor som kränkningen av individen väcker. Vi kan spåra en spe-
cifik representations symboliska värde och giltighet genom att studera de 
upprörda känslor som väcks när den kränks. Upprördheten tenderar emel-
lertid att få överdrivna dimensioner i vissa fall vilket begreppet moralisk 
panik uttrycker på ett utmärkt sätt. 

Moralisk panik är med andra ord en reaktion som utlöses av upplevda 
hot mot samhällets centrala representationer. Respondenterna tränar stän-
digt sin förmåga att se nyanser i familjernas liv, hitta framgångs- och 
skyddsfaktorer och skydda barnet mot riskfaktorer. I detta sammanhang 
bildar även en överdriven vaksamhet i andra offentliga verksamheter och i 
samhället i stort, tillsammans med felaktiga anmälningar, ytterligare en 
riskfaktor som socialarbetarna måste hantera.  

Men även barnen själva är aktörer på detta fält:  

Men det blir ju mer och mer uppmärksammat. Och jag tror inte att det bara 
beror på att vi är mer lyhörda, utan jag tror att ungdomarna själva blir mer 
och mer medvetna om vilka rättigheter de har och ser skillnader mellan hur 
de lever. (ip21) 
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När invandringen associeras med auktoritära sociala relationer bildas den 
bakgrund mot vilken ideal om individuell frihet tar spjärn och bildar det 
stoff som driver anmälningarna.  
 
En offentlig handlingsstrategi  
Regeringens arbete 
”Familjer med starkt patriarkala värderingar” förbinds i praktiken med det 
traditionalistiska hedersbegreppet. Denna förbindelse stärks när blicken 
flyttas från den offentliga förvaltningens yttersta interaktionsled, mötet 
mellan socialarbetare och klient, till dess innersta som utgörs av regering-
ens arbete48. Ett steg på vägen mot erkännande av alla individer som mora-
liska och politiska subjekt i stater med demokratiska ambitioner, har varit 
rätten att själv råda över sin sexualitet, bland annat genom att själv välja 
sin äktenskapspartner49. Dessa rättigheter är således en central representa-
tion i riktningen mot att främja individuella rättigheter i allmänhet och 
kvinnors rättigheter i synnerhet (se t.ex. Schlytter 2004; Moller Okin 
2002). Jag har påpekat att problemet är att denna representation samtidigt 
formar stereotypa föreställningar om ”andras” praktiker vilket triggar 
moralisk panik i samhället (jämför Alinia 2004:185ff).  

Regeringen har under senare år intensifierat arbetet mot våld i nära re-
lationer under vilket hedersrelaterat våld och förtryck sorterar (Regerings-
kansliet 2010). I detta arbete har perspektivet vidgats från fysiskt våld till 
att även omfatta sådant, som med utgångspunkt i Socialtjänstlagen kan 
betecknas som psykiskt våld. Centralt för regeringens definition av heders-
kultur är att den begränsar individers frihet att själva råda över sin sexuali-
tet: 

Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central. Föreställningar om 
oskuld och kyskhet står i fokus och familjens rykte och anseende ses som 
avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det gör att 
det är nödvändigt med särskilda insatser. Specifik kunskap om hedersrelate-
rat våld och förtryck och särskilda rutiner behövs exempelvis vid polisut-
redningar, vid riskbedömningar och vid bedömningar av stödinsatser. He-

                                                      
48 Inom statens politik sammanbinds patriarkala värderingar och hedersrelaterat 
våld med frågor om äktenskap. Detta förbindelseled explicitgörs exempelvis när 
integrationsministern slår fast att ”[d]et finns ett samband mellan att bli gift mot 
sin vilja och att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck” (www2) 
49 Svensk äktenskapslagstiftning är könsneutral och bygger på frivillighet mellan två 
personer över 18 år (Äktenskapsbalken 2 kap, 1§). Äktenskap förknippas med 
trohet, hem, familj och barn (ibid 1 kap. 2§). Äktenskapet kan upplösas ”genom 
den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad” (5§) som kan begäras av 
båda i samförstånd (kap 5, 1§) eller av den ena parten (kap 5, 2§).  
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dersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av båda 
könen och transpersoner. (www2) 

Regeringens arbete och myndigheters kartläggning och information om 
problemet åskådliggör en offentlig diskurs om våldet: i) Länsstyrelserna 
har genom ett antal år beviljats särskilda medel för att informera och driva 
kartläggnings- och informationsarbetet. ii) Som ett led i samverkan distri-
buerar Socialstyrelsen Länsstyrelsernas information till skolor och försko-
lor. Informationsmaterialet innehåller bland annat ett antal punkter som 
skall vägleda personal i offentliga institutioner om det hedersrelaterade 
våldets och förtryckets50 kännetecken och vad verksamheten följaktligen 
bör göra. iii) Ungdomsstyrelsen (2009:5) har på regeringens uppdrag un-
dersökt hur många barn och unga mellan 16 och 25 år, som upplever att 
familjen begränsar dem i förhållande till äktenskap och fritt val av partner 

                                                      
50 Socialstyrelsen hänvisar till handboken ”Att utveckla en handlingsplan i skolan – 
ett metodstöd för arbetet mot hedersrelaterat våld” (Länsstyrelsen i Östergötland 
2008), i vilken följande råd anges: Flicka: Får hon delta i all undervisning, inklusive 
idrott och sex & samlevnad? Får hon vara med på skolresor och lägerskolor? Finns 
det ett krav på att hon skall ta ett stort ansvar för hemarbete och småsyskon? Mås-
te hon ljuga om pojkvän/flickvän, vilka hon umgås med, fritidsvanor och dylikt? 
Hur ser hennes studiemotivation och koncentration ut över tid? Är hon tidvis 
(oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven? Uppvisar hon psykosomatiska symptom 
(till exempel huvudvärk eller magont)? Har hon sömnsvårigheter? Begränsas hon i 
sitt privatliv (kontroll av mobiltelefon, dagbok, kläder, väskor osv.)? Är hon utsatt 
för någon form av bevakning, till exempel från en bror på skolan? Verkar hon 
oförklarligt rädd för något/någon? Talar hon om problem hemma eller sin ofrihet i 
termer av ”vår kultur kräver”? Talar hon om att förlova sig eller gifta sig trots att 
hon är ung och inte är klar med skolan? Är partnern någon som hon rimligen inte 
kan känna särskilt väl? 

Pojke: Måste han ljuga om pojkvän/flickvän? Hur ser hans studiemotivation och 
koncentration ut över tid? Är han tidvis (oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven? 
Uppvisar han psykosomatiska symptom (till exempel huvudvärk eller magont)? 
Har han sömnsvårigheter? Tvingas han bevaka en syster eller en kusin på skolan? 
Verkar han oförklarligt rädd för något/någon? Talar han om problem hemma eller 
sin ofrihet i termer av ”vår kultur kräver”? Talar han om att förlova sig eller gifta 
sig trots att han är ung och inte är klar med skolan? Är partnern någon som han 
rimligen inte kan känna särskilt väl? (se även www3). 



246  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

(ibid:307)51. Undersökningen kommer fram till att en sådan livssituation är 
utmärkande för 5 procent inom undersökningsgruppen och ger en finger-
visning om vilka livssituationer som myndigheterna uppfattar som proble-
matiska. Genom detta konkretiseras några yttranden på det kommunikati-
va fältet som bildar starka argument i samhällets offentliga ståndpunkt i 
denna fråga. 

 
Sexualitet och självidentitet 
Det starka allmänna intresset för hedersbegreppet i det svenska samhället, 
tillsammans med den upprördhet som väcks i samband med detta, är ett 
uttryck för att individens rätt att själv bestämma över sin sexualitet är en 
central representation i den kollektiva självidentiteten. Den strid om kon-
troll över sexualitetens uttryck och gränser som intresset för den hedersre-
laterade praktiken uttrycker, är emellertid inte något udda fenomen som 
bara kommer till uttryck i en svensk kontext. Viljan till kontroll över 
(främst) kvinnors sexualitet är tvärtom ett högst allmängiltigt fenomen i 
alla kända kulturer (jämför Kulick 1997:7ff; Benhabib 2004:115). Sexuali-
tet är en central representation för den kulturella gemenskapens moraliska 
och rättsliga institutionalisering. Graden av upprördhet över sexuella re-
presentationer som står i strid med samhällets grundläggande mål i termer 
av jämlikhet och jämställdhet, återspeglar det kollektiva medvetandets 
styrka i övertygelsen om individens okränkbarhet. 

Den brittiske forskaren Bhikhu Parekh (2000:264f) urskiljer tolv exem-
pel på seder och bruk som ofta leder till kollisioner mellan olika kulturer 
(se även Benhabib 2004:115). Här återfinns ett flertal konflikter som avser 
sexualitet i allmänhet och kvinnors sexualitet i synnerhet: kvinnlig omskä-
relse, polygami, arrangerade äktenskap, det muslimska bruket att inte låta 
flickor delta i samundervisning exempelvis i gymnastik, kravet att flickor 

                                                      
51 Ungdomsstyrelsen uppskattar antalet ungdomar som upplever att deras valmöj-
ligheter begränsas av familjen till 5 procent av populationen (ibid:307). Det påpe-
kas att flickor med utländsk bakgrund är mer oroliga än andra för att inte själva få 
välja sin livspartner (Ungdomsstyrelsen 2009:308). Flickorna uppger att killar anses 
ha större värde än tjejer i deras familjer och att de förväntas vara oskulder tills de 
gifter sig och därför inte får ha killkompisar eller pojkvänner före äktenskapet. 
Undersökningen omfattar även erfarenhet av hot och våld inom familjen samt hot 
om uteslutning. Här är det främst pojkar med utländsk bakgrund som drabbas. 
Både pojkar och flickor döljer sådana aktiviteter för familjen som de vet att den 
inte accepterar. De begränsas även i tillgång till fritidsaktiviteter och undervisning i 
sex- och samlevnadsfrågor i skolan. Endast få av de unga söker stöd från samhället. 
Familjerna har vanligen rötter i traditionella och religiösa strukturer och världsbil-
der i Mellanöstern och Nordafrika och föräldrarnas formella utbildningsnivå är låg 
(ibid:308f). 



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  247 
 

skall bära slöja, kvinnors underordnade ställning och dess följder. Seyla 
Benhabib (2004:115) refererar till Parekh och frågar sig hur man skall 
förklara ”att det till övervägande del är kulturella bruk i fråga om kvinnors 
och flickors ställning, äktenskap och sexualitet som leder till konflikter 
mellan kulturer” och besvarar frågan med att kvinnors kroppar är den 
”symbolisk-kulturella plats på vilken mänskliga samhällen skriver in sin 
moraliska ordning” (ibid). Hon drar slutsatsen att familjen, betraktad som 
institution inom den moderna staten, inte har något ”’privat’ över sig” 
(Benhabib 2004:117): 

Skulle det vara en överdrift att i alla dessa fall se exempel på den ’handel 
med kvinnor’ genom vilken männen i den dominerande kulturen och män-
nen i minoritetskulturen signalerar till varandra att de erkänner och respek-
terar varandras seder? Var finns i dessa situationer det rum – det kulturella, 
rättsliga, politiska och moraliska rum – där man kan ifrågasätta antagandet 
att alla individer som socialiserats i en kultur måste handla på liknande sätt 
och måste drivas av liknande värden och intressen? […] Den kulturella för-
svarsstrategin stänger inne individen i en bur av entydiga kulturella tolk-
ningar och psykologiska drivkrafter; individernas avsikter reduceras till kul-
turella stereotyper; moralisk handlingsförmåga reduceras till kulturell mari-
onetteater (Benhabib 2004:121f). 

Den offentliga diskursen tillsammans med samhällets allmänna fördoms-
fullhet spelar stor roll i utrednings- och beslutskedjan, från anmälan till 
utredning, bedömning och beslut om insatser. Den kulturella kampen om 
barnets bästa visar här sin mest extrema form.  

 
Barnet som ”sanningsvittne” 
Om utredningen inte kan påvisa konkreta faktorer i barnets situation som 
bevisar att fysiskt våld eller sådana extrema frihetsbegränsningar som faller 
under termen psykisk misshandel förekommer, spelar barnets egen upple-
velse av situationen stor roll för hur problemet formuleras och vilka insat-
ser som kan föreslås:  

Vi kan inte luta vår utredning enbart på risker, speciellt inte när det handlar 
om så pass stora barn. Gäller det små barn så är det en annan sak. Tonår-
ingar är stora och förväntas kunna ta åtminstone lite mer ansvar för sin si-
tuation och att klara sig ur situationer, men inte när det är en sådan grad 
där det är risk att man berövas sin frihet eller slutligen livet. (ip8) 

När hedersrelaterat våld av något skäl är element i situationen är det ofta 
barnet som bär bevisbördan. Det åligger barnet att bevisa att dess rädsla är 
väl grundad. Det är socialarbetarnas uppfattning att barnens och föräld-
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rarnas berättelser tenderar att skilja sig åt och de tolkar båda dessa förete-
elser som en önskan om att hålla eventuella problem inom familjen:  

[…] man kommer inte åt det och det är inte uppenbart, men man tror att 
det är så i alla fall. [Sådana situationer] är ju väldigt svåra tycker jag. Man 
skulle vilja ställa till rätta, men familjebanden gör att det släpps inte fram, 
det blir inte synligt. (ip18) 

 
Anmälningspliktens följder 
När ett ärende kategoriseras som hedersrelaterat är konsekvenserna för 
familjen stora och barnet som i slutändan självt bär bevisbördan kan vack-
la som ”sanningsvittne” av mycket goda skäl. När valmöjligheterna blir 
klara för henne, för det är som regel en hon, är det inte säkert att hon öns-
kar bära konsekvenserna av den anmälan som kommit till socialtjänsten. 
Det är inte ovanligt att barnet kanske inte har förstått att skolkuratorn 
som hon vänt sig till, genom lag är förpliktad att anmäla sin oro för hennes 
situation till socialkontoret: 

Det kan bli för stort för tjejen jämfört med vad hon hade tänkt sig för hon 
vill som regel inte att familjen, föräldrarna skall veta att hon har pratat med 
någon, utan vill bara ha någon att prata med, och hon vill inte bo någon 
annan stans. Det är väl det svåraste som finns. […] (ip1) 

Jag frågar om det handlar om den typ av ärenden som speglades i Syd-
svenska dagbladet för en tid sedan (2007), där en ung flicka berättat för 
kuratorn i skolan om sin hemsituation och familjen som följde ett heders-
kulturellt mönster, och där socialtjänsten intervenerat efter anmälan och 
placerat flickan i skyddsboende. Artikeln skrevs efter att flickan lyckats 
förklara att hon inte alls hade tänkt sig omfattande insatser i familjen, och 
återförenats med sin familj. Respondentens svar är jakande.  
 
Att skilja ett barn från allt hon känner 
Beteckningen av ett ärende i termer av hedersrelaterat våld och förtryck 
tvingar socialtjänsten att göra ett mycket stort ingripande i den unges liv:  

[…] flickan blir så drabbad. Det är henne man får ta och lyfta bort och pla-
cera någonstans. Skild från alltihopa, sitt vanliga liv, skolan, kompisarna 
och även familjen såklart, syskon. (ip14)  

Det leder till en svår inre kamp som gör att flickan kan dra tillbaka sin 
berättelse och hellre än att välja ett liv hon inte känner kan välja att vara 
kvar i det redan kända. När den enskilda individen tvingas agera emot den 
familj och den kultur vars värderingar hon helt eller delvis har internalise-
rat kunskapsmässigt och emotionellt, är hon utsatt för stora påfrestningar. 
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Hon hanterar motstridande kollektiva representationer och sociala fakta 
inom såväl minoritetsgruppens som majoritetssamhällets institutioner. Om 
anmälan leder till en insats som innebär skyddat boende, tvingas hon att 
leva åtskild ifrån dem hon älskar på obestämd tid. 

Man kan ju förstå den individ som blir utsatt för hedersvåld, att det är väl-
digt svårt att lämna allt man känner och vet om. Ofta blir det: ”Skall jag 
bryta med det här så kan jag inte ha någon kontakt alls. Är det värt att ha 
den kontakten och stå ut med lite våld eller vill jag inte ha något våld och då 
blir konsekvensen att jag bryter totalt”. Då skall man göra den bedömning-
en. Om det sedan är familjen som sätter upp den gränsen eller om det är av 
säkerhetsskäl som gränsen kommer upp. ”Jag kan inte ha kontakt med fa-
miljen för då kan de lista ut var jag är. Då bryts allt och jag måste ta till 
hemlig identitet”. Jag tänker att väljer man det, man kan ju välja det av en 
eller annan orsak, antingen för att man inte vet att det finns något annat att 
välja, eller för att man faktiskt inte vill ta priset för det andra. För det med-
för också en jättestor ensamhet, speciellt när man kommer ifrån ett kollek-
tivt sammanhang, som man kanske måste välja bort. Då måste man ju 
respektera det. (ip2)  

Kanske är just dessa flickors (och pojkars) skilsmässa från familjen särskilt 
svår. Det ligger i sakens natur att familjepieteten är stark i deras livsvärld. 
Fostran till konformt handlande och lydnad innebär exempelvis att de inte 
är fostrade till att ta självständiga beslut:  

[…] bara det att de så sällan är ensamma. Alltid någonting runtom, med 
släkt och vänner som är positivt till viss del. Det är väl därför de vacklar i 
vad de tycker och inte tycker och känner upp och ner, de vet kanske inte 
själva. Det är från stund till stund. (ip1)  

Men flickor som placeras i skyddat boende på grund av hedersrelaterat våld 
och förtryck, där får man jobba väldigt mycket med deras individualisering 
med deras förmåga att kunna ta egna beslut om grundläggande enkla frå-
gor. Det kan vara svårt. Så det döljer sig många otroligt stora frågor i allt 
det här. […] (ip:23) 

Respondenten understryker den unges egen rätt att uttrycka sin vilja och 
bli respekterad för den. Den enskilde måste ha inflytande över sitt eget liv 
och själv väga för- och nackdelar med att fullfölja en utredning. Det är 
vanligt förekommande att flickor som beviljats skyddat boende efter en tid 
själva kontaktar sin familj och ber dem hämta hem henne. I sådana fall står 
socialtjänsten, utan handlingsmöjligheter att fortsätta stödja henne, efter-
som socialtjänstens möjlighet att genomföra insatser är beroende av flick-
ans egen vilja: 
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 […] det är ju ett jättestort beslut, om det handlar om att konsekvensen är 
att man måste lämna sin familj […] Och det kanske inte är det bästa alltid. 
Då kanske det är bättre att leva kvar. Och då måste man ju faktiskt respek-
tera det beslutet också, på något sätt […] Jag menar, man kan ju inte göra 
någon annans revolution. Det måste ju någonstans komma ifrån den enskil-
de. Sen kan man ju försöka ge den enskilde den hjälp den behöver, alltså om 
man pratar ur ett individperspektiv. Och sen kanske inte vi förstår. Jag kan 
vara tacksam över att jag inte är född liksom, i en kultur där jag är så be-
gränsad. (ip6) 

”Man kan inte göra någon annans revolution” säger respondenten. Med 
det menar hon att det finns gränser för samhällets rätt att använda tvång i 
situationer där den unge inte far illa i objektiv mening:  

[…] på socialkontoret möter vi ju den enskilda flickan eller pojken som lever 
i det här systemet och kanske vill någonting annat, eller inte, och där kan 
man ju bara försöka hjälpa den här ungdomen att fatta ett beslut, för det är 
ju ett jättestort beslut om konsekvensen är att man måste lämna sin familj. 
Och det kanske inte är det bästa alltid. Då kanske det är bättre att, att leva 
kvar. Och då måste man ju faktiskt respektera det beslutet också, på något 
sätt. Även om det kan vara svårt liksom, för mig som person. (ip6) 

Det kan, enligt respondenterna, vara barnets bästa att leva kvar i en miljö 
där hon är begränsad i sin rörelsefrihet, eftersom omkostnaderna för ett 
ingripande är så omfattande som beskrivits ovan. En av respondenterna 
frågar sig om samhället skulle kunna agera på ett annat sätt:  

Varför kan inte socialtjänsten det här? Och varför vet man inte? Och varför 
har man inte självklara handlingsplaner? Men det finns ju ingenstans i sam-
hället. […] skall flickor och unga pojkar själva behöva bära det här? Skall 
de stå som ansvariga på något vis? Kan inte samhället lyfta det? (ip11) 

De barn och unga som de facto berörs av spänningen mellan det konforma 
och det reflexiva lever i ett korstryck mellan samhällets och sin familjs och 
sitt primära kollektivs institutionaliserade värderingar, dess kollektiva re-
presentationer. Den spänning som de unga lever i har tydligt framgått 
ovan. Den offentliga handlingsstrategin riskerar på ett oreflekterat sätt öka 
trycket på barnen. Kanske bidrar även det förstärkta barnperspektiv som 
understryks i Ramkonventionen (1995) om nationella minoriteter till att 
öka barnets egen börda. Kampen om barnets bästa försätter barnet i en 
situation där det skall axla majoritetssamhällets och familjens krav på mo-
raliskt handlande, vilket kan vara omöjligt i vissa handlingssituationer. 

Och det har ju varit en ny barnombudsman nu som ger kritik för att man 
inte lyssnar på barnen, samtidigt som man vet att när föräldrarna behöver 
stöd och inte tar emot det då kan man inte - det finns ingen lag som kan 
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tvinga en förälder att ta emot stöd, det finns bara lagar som kan tvinga ett 
barn att ta emot stöd. (ip10)  

Då respondenten funderar över varför våld mot barn inte är tydligare insti-
tutionaliserat i lagarna, tänker hon att det kan bero på att samhället inte 
har tillförlitliga kunskaper om resultatet av samhällets engagemang genom 
socialtjänstens handläggning av ärenden som drivs av hedersrelaterad pro-
blematik:  

Vi har ju inte kommit till det att vi bemöter den här typen av problematik 
utifrån erfarenhet och kunskap egentligen. Vi har ju agerat i sådana här frå-
gor, men vi vet ju egentligen inte vart vårt agerande har tagit vägen. Vi vet 
inte hur de här unga tjejerna har blivit hjälpta [...] Vad hände tio år efter? 
Hur ser relationen med familjen ut? Lever de fortfarande under hot? Vi har 
inte riktig koll på det, och det saknas forskning kring det här och uppfölj-
ning. (ip11) 

När respondenten pratar om en åtskillnad mellan det rätta och det goda 
där det rätta inte alltid är det goda anspelar hon på konflikten mellan sy-
stem och livsvärld. Rädslan som uppstår ur ryktena om invandrarfamiljens 
farlighet och barnens utsatthet som är det stoff regeringens utredningar och 
information är vävd av, tillsammans med uppmaningarna till skolor och 
barnomsorg om att identifiera dessa barn, har skapat en hetsig utrednings-
situation. Respondenterna understyrker att de tar hedersrelaterat våld och 
förtryck på stort allvar, men att det är ett stort och svårt arbete att skilja 
falska anmälningar från verkliga hotsituationer. I denna process riskerar 
såväl barn som föräldrar att fara illa.  

Hur tänker socialarbetarna kring arbete med dessa familjer? Har de 
gjort rätt? Har det blivit bra?  

Det där kan man se utifrån olika aspekter. Om man ser det utifrån juridiska 
aspekter, så kan jag väl säga att vi har gjort rätt. Men det är ju inte alltid ju-
ridiken överensstämmer med vad som är bäst för klienten. […] Rättssäker-
het är bra på papperet och alltihopa, men känslomässigt är inte det alltid det 
bästa för klienten. Så där är jag inte så säker ur den aspekten, alltid. […] Ja, 
alltså, vi har gjort rätta bedömningar utifrån juridiken. Det har vi gjort. 
(ip15) 

 
Att avlasta den unge 
Socialarbetarna har fått rådet från en rådgivande expertgrupp om dessa 
frågor att de bör överskrida kravet på konkreta, verbala hot som kan veri-
fieras av andra när de gör en riskbedömning. Expertgruppen har gett råd i 
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konkreta fall och ställt frågor till utredarna som fått dem att förstå hur de 
kan förstå den kontext som barnet lever i bättre:  

[…] hon ställde frågor till oss […] om hur familjen fungerar och om släkt, 
och där koncentrerade man sig kanske på andra saker än vad man kanske 
tror att man ska. Det är så mycket mer än bara de här hoten […] alltså hur 
familjen fungerar. Är de väldigt isolerade med sina landsmän och hur lever 
de? Finns det andra saker som tyder på att det är heder? Det behöver inte 
bara vara det här med att det finns bevis eller vittnen. För när vi konsultera-
de dem så pratade man mycket om det här om man har slöja om man går i 
moské och sådant. Så det kanske är andra saker också som väger in där. 
(ip19)  

Jag förstår expertgruppens råd som ett påpekande av vikten av att under-
söka vilka institutioner som vägleder familjens handlingsmönster: ”Är de 
väldigt isolerade med sina landsmän och hur lever de?” Är det den svenska 
statens, släktens eller minoritetsgruppens institutioner som har rättslig 
legitimitet? Vilket rättstänkande har med andra ord legitimerade makt i 
situationen?  

Rättstänkandet är en del av en moralisk ordning som har giltighet i det 
sociala livet och som förverkligas när vi handlar. Det bärs av språket och 
förmedlas i socialisationen. Ett barn som växer upp i en familj som ställer 
absoluta krav på hennes sexuella renhet har en djup emotionell vetskap om 
vad en normöverträdelse ”bör” leda till. Barnets förvärvade livsvärldskun-
skap berättar för henne att förlust av dygden kan, och bör, leda till döden. 
Straffets existens är alltid implicit närvarande i vardagslivet. I sådana insti-
tutionella sammanhang är rättsväsendet sammanhållet och inte differentie-
rat. Rätten är delad i subjektiv och objektiv lag och det är familjens rätt 
och plikt att själv hantera sådana angelägenheter (jämför Wikan 2003, 
2009). Familjerättsliga spörsmål tas om hand av familjen. Om den inte tar 
sitt ansvar drabbas den av uteslutning och försämrar sina möjligheter till 
fullvärdigt medlemskap i det kollektiv vars handlingsregler äger normativ 
giltighet för den. Därför är det väsentligt att identifiera de kollektivets re-
presentationer som ger familjen handlingsorientering när riskbedömningar 
utförs. 

Barn i alla sociala sammanhang internaliserar livsvärldskunskap genom 
socialisationsprocessen i form av kollektivets representationer. När ett barn 
känner rädsla för att bli dödat behöver det alltså inte bero på ett explicit 
hot, utan rädslan kan vara grundad i att vanära, uteslutning eller död står 
som ett normreglerande, latent hot. Dödshot behöver därför inte yttras 
explicit för att vara en del av den unges verklighet. Den unge är utsatt i 
dubbel bemärkelse: i) inom familjen och dess nätverk som institutionalise-
rar en moralisk ordning enligt en totalitär struktur och ii) inom det svenska 
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samhället som kräver att den skall förverkliga autenticitetens, emancipa-
tionens och individualismens struktur i sitt liv. 
 

Föräldrars perspektiv 
Föräldrarna visar på olika sätt att de känner sig hotade när deras familj 
och barn är i kontakt med socialtjänsten, vilket delvis har berörts i ett tidi-
gare kapitel.  

Flera av socialarbetarna uppfattar familjens övervakning av flickors 
sexualitet som en skyddande funktion ur föräldrarnas perspektiv och som 
det rätta sättet att utöva gott föräldraskap, även om övervakningen eller 
skyddet överskrider ungdomens egen uppfattning om sitt bästa:  

Sen betyder ju inte det att jag inte kan förstå att man väljer att skydda sina 
flickor ur ett annat perspektiv. Även om jag inte tänker att det någonsin kan 
vara rätt att skydda dem till priset av allt som de inte vill bli skyddade ifrån. 
(ip6) 

Föräldrarna kan förklara att omgivningen misstolkar deras omsorg om 
barnen på ett fördomsfullt och kategoriserande sätt och försöker visa att de 
är “fullt normala, för att föräldrar är oroliga för sina barn” (ip18). Det vill 
säga att de intersubjektivt vädjar till ett allmänmänskligt och universellt 
giltigt värde, föräldrars kärlek till och omsorg om sina barn, med argument 
som har potentialen att sammanbinda alla interaktionsdeltagarnas livsvärl-
dar med varandra. Föräldrarna kan exempelvis förklara övervakningen 
med följande argument: 

”De skall inte vara ute då och då för det kan vara farligt” Man lägger fram 
det på ett sätt så att det låter som att de är väldigt ansvarsfulla föräldrar. 
Det är ju så jädra känsligt, det är så svårt för oss att veta. Det är de svåraste 
ärendena nästan upplever alla. Det kan ju hända i vilken familj som helst att 
man får bekymmer. Men så fort någon har sagt ordet [heder], oftast i skolan 
i sin anmälan, så tänker man ju i de banorna. Det är jättesvårt. (ip1) 

Föräldrarna påpekar helt enkelt det universellt giltiga i att de bevakar sina 
flickor mer noggrant på grund av flickornas utsatthet. De berättar att de 
bostadsområden de bor i är belastade med överfall och våldtäkter vilket 
gör det särskilt farligt för unga flickor att vistas ute ensamma på kvällstid. 
”Sedan kan man ju peka på att bröderna får gå ute till 10-11 på kvällen. 
’Ja men det är så otäckt i vårt område’. Det blir sådana diskussioner” 
(ip18). 

Föräldrarna förväntar att sanningsanspråket, områdets farlighet, och gil-
tighetsanspråket, den rätta handlingen, är starka argument eftersom de vet 
att också ”svenskar” i urbana miljöer skyddar sina döttrar. ”Det är så 
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otäckt i vårt område” kan också vara ett argument som syftar till att peka 
på hela familjens utsatthet i samhället, som hänger samman med den eko-
nomiska segregation som tvingar dem att bo i ett bostadsområde som de 
uppfattar som farligare än andra. 

Föräldrarna är inte alltid insatta i barnens liv utanför hemmet på kvälls-
tid, utan kan ha en bild av att livet utanför familjen är farligare än vad 
respondenten nedan anser att det är:  

Det är ju inte konstigt heller att föräldrar som inte har levt så länge i ett 
svenskt samhälle, eller kanske levt länge men levt isolerat. Där barnen ofta 
är tolkar. […] Det är ju inte konstigt att de får för sig att svenska ungdomar 
gör så för det säger ju säkert deras barn. Och det är ju deras enda väg att 
höra vad som händer där ute. (ip18) 

Respondenten förklarar detta med den segregering från majoritetssamhäl-
lets offentliga och privata arenor som en bidragande orsak till en syn på 
svenskar som farliga, okontrollerade och osedliga.  

Så, jo, det är ju vanligt att de säger att era svenska ungdomar gör ju så och 
jag vill inte att [mina barn skall bli som de] [...] förut så svarade jag nog ing-
enting, men nu har jag nog blivit mer att nej det ser inte ut så, det är inte så 
[…] [Förorten] blir ju lätt en subkultur, de svenskar som bor där är ju inte 
[d]e bästa förebilderna […] det är ju inte medelsvensson. Tyvärr. Så det blir 
ju den bilden som de får av svenskar. (ip18) 

Det är därför ett självklart och återkommande inslag i argumentationen att 
föräldrarna försöker få socialarbetaren att förstå den egna kulturens om-
sorgsfulla sidor. Att familjen uppskattar skötsamhet, att det är bra att 
flickor är dygdiga. De understryker, som sagt, att det inte handlar om kon-
troll utan om omsorg, inte om inskränkning utan om intresse för och enga-
gemang i de ungas välfärd.  

[...] det [pratas] mycket om kultur och om att vi inte förstår deras sätt eller 
syn så, men samtidigt är det inte så att föräldrarna säger att ”Vår kultur är 
att gifta bort våra döttrar mot deras vilja eller att låsa in dem” Utan det är 
grundsynen som man pratar om, att de inte får göra si och så. (ip1) 

Föräldrarna värnar flickans rykte, hennes heder, hennes renhet som ele-
ment i ett kollektivt meningskapande som tillhandahåller legitimitet för 
deras handlingar. De visar att de inte bryter mot normerna i sin egen iden-
titetsgrupp, utan är tvärtom normuppfyllande. Med livsvärlden i ryggen 
förklarar de att övervakningen inte bör definieras som ett socialt problem, 
utan tvärtom är ett tecken på deras skötsamhet som föräldrar.  

Men livsvärldarna sammanbinds inte med varandra trots sådana försök 
till intersubjektiva argument som jag har gett exempel på ovan. Samhällets 
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misstänksamhet mot föräldrarna är väckt på förhand och det är denna 
misstänksamhet som är ingången till interaktionen. Interaktionen sker 
således inte enbart i livsvärlden, utan systemmekanismer gör sig gällande i 
kraft av att socialarbetarna kan komma att aktivera förvaltningens system-
logik. Situationen skall utredas enligt särskilda administrativa regler och 
rutiner vilket ger socialarbetaren ett slags makt i situationen som inga livs-
världsgemensamma band kan överbrygga. 

 
Lyckad samverkan mellan ungdom, socialtjänst och föräldrar  
Flera av respondenterna (ip1, 6, 8, 14, 11) refererar till ett och samma 
ärende som framstår som betydelsefullt för dem. De berättar om en flicka 
som kunde återvända hem  

med lycklig utgång här om året i ett av mina ärenden, där det verkligen job-
bades aktivt med ett familjearbete för att hon skulle kunna återvända. Det 
kändes tillförlitligt. Sen har jag hört också lite sådär från olika håll att det 
har gått bra för flickan. (ip14) 

En flicka berättade för någon i skolan att hon inte kunde komma till sko-
lan därför att familjen hade stängt in henne. Därefter fick skolpersonalen 
inte kontakt med henne. Enligt skolans uppgift önskade hon brinnande att 
gå i skolan:  

[…] det var gymnasiet som gjorde en anmälan om en flicka som inte kom 
till skolan, där kamraterna hade signalerat att hon var inlåst av sina föräld-
rar för att hon hade en svensk pojkvän och det var en massa sådana här he-
dersindikationer. Och flickan hade haft viss kontakt med skolan i smyg och 
så. (ip6) 

Efter en tids familjearbete fick flickan möjlighet att gå i skolan, men avböj-
de socialtjänstens erbjudande om att arbeta vidare med de begränsningar 
som familjen satte för henne på det sexuella området. Eftersom hon var 
myndig ansåg socialarbetarna att de befann sig vid ett vägskäl där det bäs-
ta var att respektera vad de uppfattade som hennes personliga ställningsta-
gande, och erkänna hennes val som en autentisk handling: 

Alltså att förhålla sig till att så här ser hennes verklighet ut och det hon ville 
var att få gå i skolan. I och med vår inblandning blev det möjligt, och hon 
var nöjd med det. Sen kanske vi förstår att hon ljuger när hon säger att hon 
inte är begränsad eller att hon inte riskerar att, kanske inte ingå ett tvångs-
äktenskap, men ändå ett arrangerat äktenskap finns där i framtiden. Men 
jag menar, det måste vi ju också acceptera, att det är hennes, hennes val. 
(ip6) 
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När ett ärende handlar om så allvarlig hedersrelaterad problematik som i 
detta fall finns vanligtvis inget utrymme för diskursetisk kommunikation, 
men den var möjlig i detta fall vilket är skälet till att socialarbetarna finner 
en viss tillfredsställelse över ärendets utveckling. Man kan självklart fråga 
sig om en framtvingad kommunikativ situation kan betecknas med det 
diskursetiska begreppet. Socialarbetarna uppfattar att de efter att system-
mekanismer aktiverats har fått kommunikativ kontakt med flickans föräld-
rar och att den diskurs som råder mellan dem präglas av öppenhet och 
ärlighet. En annan viktig faktor är arbetsgruppens beredskap att respektera 
flickans önskemål om att själv få välja sin sexualitet, fast valet handlade 
om att acceptera ett konventionsäktenskap.  

Framgångsfaktorerna i detta fall består troligen i att såväl socialarbetare 
och föräldrar har förmått att handla intersubjektivt under interaktionens 
gång och därmed ökat förståelsen för den andres livsvärld. Ytterligare ett 
ärende kan exemplifiera detta.  

En av socialarbetarna berättar om ett annat ärende som handlar om en 
far som ansökte om en ovanlig form för stöd hos socialtjänsten:  

[Min tolvåriga dotter] gör inte som jag säger, hon är ute med andra killar. 
Om man är med någon kille i vår kultur, då betraktar man det som att man 
nästan är gift. Skulle ni kunna hjälpa mig med det?” Han sa inte ”Kan ni 
hjälpa mig?” men ”Kan ni lova att inte göra något om jag gör det? Är det 
möjligt?” Och det är såklart att det inte går. Det blir ganska enkelt att vara 
tydlig: ”Det kan vi inte hjälpa till med, utan det vi vill hjälpa till med är att 
föräldrar och barn hör ihop. När man är tolv år behöver man sina föräldrar 
eller andra vuxna”. (ip8) 

Fadern berättade för socialtjänsten att han nu var tvungen att säkra sin 
familjs heder genom att hitta en lämplig äktenskapspartner för sin dotter. 
Det framgår av samtalskontexten där citatet uppstått att föräldrarna var 
övertygade om att problemen skulle lösa sig om flickan blev gift. Han var 
medveten om att giftermål mellan parter som är under arton år inte är 
tillåtna i Sverige och hans hänvändelse till socialtjästen handlade följaktli-
gen om att han ville ha ett löfte från socialtjänsten om att inte ingripa. 
Socialarbetaren berättade för honom att socialtjänsten inte har möjlighet 
att se mellan fingrarna med barnäktenskap, eftersom lagen förbjuder barn-
äktenskap. Enligt socialarbetaren underströk hon inför fadern att hon för-
stod hans oro och att det fanns anledning att ta flickans normbrott på all-
var. Det var en ”otroligt oroad förälder som famlar som man gör när man 
blir väldigt rädd” (ip8).  

Ett så tydligt avslag på en begäran kan mycket väl leda till att den som 
har framställt den ”vänder ryggen åt” (ip8), men så blev det inte i detta 
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fall, utan föräldrarna var öppna för att fundera vidare tillsammans med 
socialtjänsten för att finna alternativa lösningar. Det lyckades, eftersom det 
fanns ”andra frågor och andra önskningar också” (ip8), framför respon-
denten. En annan förklaring till den utgången av ärendet kan vara att såväl 
föräldrar som socialtjänst uppfyllde alla diskursetikens tre kriterier om 
sanning, redovisning av hur de, var och en på sitt sätt, laddade situationen 
med normativ giltighet samt uppriktighet och respekt för den andres syn-
punkter. Socialtjänsten erbjöd stöd i föräldrarollen vilket föräldrarna dock 
avböjde: 

Det var inte så intressant just det där, man vill nog gärna se att man klarar 
det själv […]. ”Men ni får gärna liksom erbjuda någon mer vuxen som kan 
hjälpa oss”. Man kom överens om ett extra vuxenstöd och helst då ifrån det 
här barnets egen kultur. (ip8)  

Socialtjänst och föräldrar var således eniga om situationens sanningshalt, 
att flickan gick utanför de ramar som hennes ålder och mognad sätter, men 
föräldrarna sökte giltighet för sanningshalten i sin livsvärld och socialtjäns-
ten i sin. Ur socialtjänstens perspektiv är skillnaden att föräldrarna relate-
rar till ”sin kultur”, medan socialtjänsten relaterar till en i samhällskontex-
ten legitimerad, neutraliserad och institutionaliserad uppfattning om lämp-
ligt uppförande i förhållande till flickans ”ålder och mognad”.  

Alla aktörer litade på varandras uppriktighet och ärlighet i den kom-
munikativa situationen. Så långt var allt gott och fridfullt. Men avseende 
hur situationens subjektiva nivå skulle förstås och förklaras, gick mening-
arna isär:  

Ja, jag vet faktiskt inte. Som föräldrarna själva beskrev det så var det väl 
kompistryck. Någon kombination av kompistryck och kanske en svår ton-
årsperiod där man inte riktigt når fram till varandra - föräldrar och barn. 
Säkert att det här barnet kände sig ensamt och sökte kontakt på andra vägar 
med någon. Det blev då lite drastiskt för att vara tolv år. Det var nog att hit-
ta samhörighet med någon som påverkade, tänker jag. (ip 8)  

Socialarbetaren uppfattade att föräldrarna ansåg att problemet låg i kom-
pistrycket. Det vill säga i att barnets interaktion med majoritetssamhället 
gav det ett slags utanförskap i förhållande till familjen. Socialarbetaren 
själv sökte orsakerna i att familjens starka krav på intern solidaritet skapa-
de ett utanförskap i förhållande till det svenska samhället: ”Det här barnet 
kände sig ensamt och sökte kontakt på andra vägar med någon” det sökte 
sig ut ur familjen och följaktligen in i samhället, men hamnade i fel säll-
skap. Båda perspektiven relaterar flickans problem till ”kulturella skillna-
der”, till en upplevelse av främmande inslag i flickans vardag som i föräld-
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rarnas perspektiv var det svenska samhället och i socialtjänstens ögon fa-
miljen. Här står barnet, vars berättelse vi inte har fått del av,52 i ett kraft-
fält som utmärks av en dubbel uppsättning sociala fakta som tillsammans 
är (delar av) hennes egen värld.  

I samtalet ovan var sanningskriteriet uppfyllt såtillvida att det som för-
äldrarnas yttrande hänvisade till faktiskt existerade därför att det kunde 
iakttas ur alla de involverades livsvärldsperspektiv. Ärlighetskriteriet var 
också uppfyllt genom att den intention som talarna manifesterade, var 
menad så som den yttrades och hade ett mått av ärlighet. Men giltighets-
kriterierna skilde sig åt med hänsyn till de legitima normativa kontexter 
som de olika aktörerna skulle leva upp till. Konsensus i den kommunikati-
va situationen kunde ändå delvis uppnås, hand i hand med konflikt.  
 
Ömsesidiga stereotyper 
Hedersrelaterat våld och förtryck som representation skapar ett kraftfält 
där föreställningar om den andre bildar underlag för argument i kommu-
nikationen. Dessa föreställningar är ömsesidiga såtillvida att de potentiellt 
hyses av alla aktörer i interaktionen.  
 
Stereotypernas komplicerande effekt 
En av socialarbetarna berättar om en flicka under arton år som hade berät-
tat för skolans personal att hon var rädd att bli förd till faderns gamla 
hemland i Mellanöstern mot sin vilja där ett tvångsäktenskap kanske vän-
tade henne. Skolan kontaktade socialtjänsten som i sin tur kontaktade 
flickans far som bekräftade att flickan inte befann sig i Sverige. Han upp-
gav dock att dottern befann sig i USA där hon skulle studera och inte i det 
gamla hemlandet. Något äktenskap var enligt honom inte planerat. Social-
arbetaren uppger att fadern ändrade sin berättelse när hon bad om dot-
terns telefonnummer så att hon kunde få uppgifterna bekräftade av henne 
personligen. Han sa nu att dottern inte befann sig i USA utan i det gamla 
hemlandet:  

Pappan sade att flickan var i USA och skulle studera, och vi krävde väl att, 
ja, vi ville ha kontakt med henne för att höra om det var okej. Så då hade vi 
en på kontoret som hade pratat med flickan tidigare som kunde känna igen 
rösten, så vi begärde att få ett telefonnummer och då erkände ju pappan att 
nä, hon är inte i USA, hon är i [det gamla hemlandet]. Så nu håller vi på att 
kolla där då, att har han fört bort henne för att gifta bort henne. (ip9) 

                                                      
52 Flickans egen uppfattning framgår inte av berättelsen, vilket antingen kan bero 
på att flickan inte fick delge sin åsikt eller att berättelsen uppstod i ett annat tema-
tiskt sammanhang i intervjun. 
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Fadern inledde sitt yttrande med att bekräfta att dottern inte var i Sverige. 
Sedan gav han en upplysning som han antog hade en viss giltighet för soci-
alarbetarna. Dottern är inte i Sverige utan i USA där hon skall utbilda sig 
för att få möjlighet att leva i samhället som en självständig person. Detta 
yttrande kan ha baserats på hans föreställning om socialarbetarnas mora-
liska uppfattningar om en god barndom, där socialtjänsten betraktar viss 
övervakning av flickors sexualitet som förtryckande, men värderar utbild-
ning högt. Detta kan ha varit bakgrunden till att fadern berättar att dottern 
är bortrest, eftersom hon skall utbilda sig. När socialarbetarna krävde att 
få prata med henne och det stod klart för honom att en av socialarbetarna 
kände flickans röst, berättade fadern att flickan var i det gamla hemlandet. 
Socialtjänsten kunde inte veta om resan syftade till tvångsäktenskap eller 
om flickan överhuvudtaget var i fara, men faderns inledande oärlighet 
stärkte misstankarna om att flickans tidigare uttryckta rädsla kunde vara 
befogad. Vid tiden för intervjun var utredningen inte färdigställd och vi 
kan inte veta om alltsammans handlar om faderns försök att avvärja effek-
ten av det svenska samhällets ofta stereotypa uppfattningar om den farlige 
invandrarmannen. 

Fadern kan ha använt sin föreställning om socialtjänstens livsvärld som 
argument för sin världsbild, som här framstår som traditionell. Här måste 
socialarbetaren kunna överskrida gränsen mellan systemets målrationella 
byråkrati och en språkligt och intuitivt resonerande livsvärld. Hon måste 
vara så starkt förankrad i den kultur som tillhandahåller de normer som 
styr arbetet, att hon kan se bakom faderns försök att manipulera reella och 
föreställda kulturella skillnader i hopp om att undvika sanktioner från det 
svenska samhället. Hon måste också kunna uppfatta när klienten ger sken 
av att handla i enlighet med det svenska samhällets krav, samtidigt som 
han handlar konformt med krav från motstridande normer inom ett sam-
hälle som kan ha en primär plats i hans identitet. Sådant är ofta förekom-
mande komponenter i interaktionen mellan socialarbetare och klient. 
 
Klientifieringsprocessen och dess andra sida  
Jag har tidigare skrivit att socialarbetarna ser att människor som är osäkra 
på syftet med socialtjänstens existens och dess funktion kan finna det oer-
hört obehagligt att möta socialtjänsten. Människor kan bli ”väldigt rädda 
och har svårt att uttrycka det de egentligen vill” (ip10).  

Det finns även utredningssituationer där socialarbetaren misstänker att 
”ungdomarna manipulerar för att vinna fördelar” (ip1). Det kan handla 
om flickor som ”tar ut svängarna i friheten […] inte klarar utbildning och 
skola och som missköter sig själva, mår dåligt och sådana saker” (ip 21). I 
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sådana fall kan flickan behöva en insats från socialtjänsten, men det är inte 
självklart att hon får den insats hon önskar. När klientens och socialarbe-
tarens livsvärld skiljer sig åt kan klienten leta efter starka argument som 
kan överbrygga glappet. Jag frågar några av socialarbetarna om de tror att 
den generaliserade bilden av invandrarmannen som farlig och våldsam 
påverkar antalet hänvändelser till socialtjänsten:  

De försöker väl beskriva hemsituationen på ett sådant sätt så att vi skall tycka att 
”du behöver det här eller du kan inte bo med dem.” Men sen pratar man 
med föräldrarna och då får man en helt annan bild. Om man frågar refe-
renspersoner omkring så får man helt annan bild. Den bilden på något sätt. 
Men det är väl så de i så fall gör. (ip13) 

Orsaken till att några av ungdomarnas ansökningar om eget boende avslås 
är att socialarbetaren under utredningens gång kommer fram till att ung-
domens behov är av ett annat slag. Det kan handla om att socialarbetaren 
anser att ungdomen istället har behov av vuxna som kan sätta rimliga 
gränser för barnet. Vilka livssituationer som för övrigt döljer sig bakom 
sådana tillrättalagda berättelser vet socialarbetarna inte mycket om. Det 
ligger möjligen i sakens natur.  

Ett par av dem berättar emellertid att åtskilliga av dessa unga lever i re-
lativt nyanlända, barnrika familjer i små lägenheter och är försenade i sin 
skolgång på grund av migration. Det innebär att gymnasieutbildningen är 
något senare förlagd jämfört med den övriga populationen i åldersgruppen, 
vilket medför att dessa unga halkar efter i möjligheten att få ett självstän-
digt liv utanför hemmet. Eftersom föräldrar är skyldiga att försörja sina 
barn tills de fyllt arton år eller har fullföljt sin gymnasieutbildning, tvingas 
de bo hemma något längre än deras svenskfödda jämnåriga (ip 6, 11).  

Oavsett vilka förklaringar som kan finnas till att de unga aktiverar före-
ställningar om den patriarkala invandrarfamiljen som argument för sin 
sak, kan det vara rimligt att betrakta problematiken som en effekt av klien-
tifieringsprocesser. Klientifiering är den process under vilken klientens 
behov omvandlas så att de passar in i organisationens verksamhetsområde 
och standardiserade lösningar. Under processen reduceras klienten från en 
konkret människa till en klient (Lipsky 1980). Förutsättningen för att den 
person som ansöker om ett bistånd skall få bifall, är för det första att insti-
tutionen kan identifiera ansökan som relevant för institutionens särskilda 
verksamhetsområde. När den finner att så inte är fallet, avslås begäran. 
Problemet är för det andra att verksamheterna har byggt upp sin verksam-
het enligt historiskt grundade antaganden om det ideala samhället och 
följaktligen vilka behov människor kan (och får) ha. Sådant kan exempel-
vis spåras i de representationer som visar sig i lagarnas aktuella utform-
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ning. Detta innebär att institutionerna kan ha en tung kulturell barlast som 
gör dem relativt orörliga och svåra att förändra (jämför t.ex. Johansson 
2002).  

Jag har sedan länge slagit fast att en axiomatisk uppfattning om social-
tjänstens verksamhet är att den är moralisk och att moral och kulturens 
normativa sidor, livsvärlden, är två ord för samma begrepp och fenomen. 
Jag har i studiens inledande kapitel framfört att kultur inte är oföränderlig 
som om den var skriven i sten och att den heller inte är flyktig och lätt som 
en fjäder. Kulturen och samhället kan förändras med förändrade struktu-
rer, men det kan också cementera praktiker som inte längre har normativ 
legitimitet i stora delar av befolkningen vilket är grogrund för anomi. Den 
kulturella barlasten kan legitimera starka argument som fungerar som 
barriärer mot människors ansökningar när de uppfattas som kulturellt och 
religiöst avvikande.  

Klientifieringsprocessens andra sida handlar om att klienten genom pro-
cessen socialiseras in i organisationens kultur och lär sig att anpassa formu-
leringen av sina problem till organisationens handlingsmöjligheter. Detta är 
effekten av klienters kunskap om socialtjänstens makt att erkänna hans 
eller hennes behov. Det är vidare effekten av kunskapen om att socialtjäns-
tens erkännande endast ges i konsensus med de värden som socialtjänsten 
institutionaliserar. Det är följaktligen det dominerande samhällets kollekti-
va representationer och sociala fakta som sätter gränserna för vilken typ av 
insatser som det är möjligt att få gehör för.  

Ungdomar kan hämta argument för sin sak ur sina föreställningar om 
den negativa kategorisering som den felaktiga generaliseringen av invand-
rarbegreppet skapar när det sammanförs med samhällets föreställningar 
om ”familjer med starkt patriarkala värderingar”. Föräldrar som samhället 
associerar med invandrarfamiljer ”med starkt patriarkala värderingar” är 
ofta i den utsatta position som låg utbildningsnivå, arbetslöshet och språk-
svårigheter skapar. Dessa kan ha svårt att ingripa när de vill stoppa vad de 
anser vara en hotande utveckling hos sina barn. Med vetskap om hur djupt 
den vuxna generationen och i förlängningen hela familjen kan drabbas av 
dessa sociala konflikter blir risken att socialtjänsten ”även tar hänsyn till 
sådana saker som inte är okej här” (ip13), menar flera av respondenterna.  

När unga människor använder det svenska samhällets fördomsfulla in-
ställning till invandrarfamiljer sätts motstridande representationer om den 
goda familjen och den goda uppväxten i rörelse emot varandra. Ungdo-
marnas syfte är att framföra och få gensvar för sitt behov av ökad frihet, 
men de vet att det är svårt att få gehör för sådana behov om de inte kan 
sammanbindas med något ytterligare som kan legitimera socialtjänstens 
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ingripande. Samtidigt försöker de säkerställa att deras föräldrar inte får 
kännedom om deras ansökan. När de unga åberopar patriarkala strukturer 
och hedersrelaterat våld och förtryck sätts, som bekant, socialtjänstens 
plikt att informera föräldrarna ur spel. Ömsesidiga stereotypa föreställ-
ningar blir således ett led i kommunikationen mellan socialarbetare och 
klient och en väsentlig komponent i utredningsarbetet. 

I tomrummet mellan den offentliga handlingsstrategins diskurs och dess 
praxis, som kommer till uttryck i det stora antalet anmälningar om heders-
relaterat våld och förtryck, ställs höga krav på socialarbetarnas bedöm-
ningsförmåga. I dessa utredningsprocesser rör sig socialarbetaren mellan 
två diken där hon riskerar att antingen agera för vagt eller att agera för 
kraftigt. Det vaga agerandet kan hindra att utsatta unga inte får den hjälp 
de behöver i tid, det starka agerandet att insatser okritiskt sätts in i enlighet 
med den unges önskemål. Det överdrivet starka agerandet har den olyckli-
ga följden att socialtjänstens interventioner inte är befogade i lagens me-
ning och därmed misskänner familjen genom att kränka dess autonomi och 
mänskliga värdighet. Vikten av att socialtjänstens handläggare genomför 
kloka och noggranna bedömningar i dessa fall är inte svår att förstå. Det är 
heller inte svårt att förstå den ovisshet som präglar arbetet och som social-
arbetarna själva uttrycker som en känsla av bristande ”kulturkompetens”. 
 
Handlingsorientering bland en mångfald av kollektiva representationer  
Jag har särskilt riktat uppmärksamhet på frihetsbegränsningar av unga 
flickors och pojkars sexualitet som uppfattas som ett brott mot autenticite-
tens etik i samhället i stort. Ett spektrum av aktörer i samhället demonstre-
rar autenticitetens etik som den allmänna moralens grund och som den 
enda rimliga utgångspunkten och målet för barns och ungas socialisations-
processer. Den senaste tidens lagändringar och offentliga rekommendatio-
ner med relevans för socialt arbete, understryker att arbetet bör ske i en 
sådan riktning. I denna kontext rör sig socialarbetaren mellan livsvärldens 
och systemets logiker. Hon har livsvärldens kommunikativa färdigheter i 
märgen och nationellt förankrade juridiska institutioner i ryggen. 
 
Diskursetikens första hinder 
I samband med hedersrelaterat våld och förtryck verkar diskursetikens 
första hinder dominera interaktionen mellan socialtjänsten och dess klien-
ter. Det första hindret relaterar till att någon eller några av aktörerna inte 
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intar en reflexiv attityd i interaktionssituationen53. Jag identifierar fyra 
olika svårigheter som konkretiserar detta.  

För det första kompliceras utrednings- och beslutssituationen av att so-
cialarbetaren ha svårt att tolka och avkoda klienternas språkliga system 
och av att klienterna kan ha svårt att avkoda socialtjänstens och samhällets 
språkliga ordning. Socialarbetarna uppfattar att klienterna upplever det 
omgivande samhället som hotfullt av dessa skäl.  

För det andra möter socialarbetarnas föreställningar klinternas föreställ-
ningar och bildar argument för och emot det bistånd ungdomar ansöker 
om. Jag har kallat dessa föreställningar för ömsesidiga stereotyper.  

För det tredje präglas interaktionen av segregation, sociala klyftor, mo-
raliska glapp och moralisk panik. Misstanke om hedersrelaterat våld 
och/eller förtryck kommer oftast till socialtjänstens kännedom genom an-
mälan av utomstående, och sällan på grund av ansökan från de berörda. 
Uppgifterna från anmälarna respektive dem som anmälan berör är ofta 
motsägelsefulla, samtidigt som ett allvarligt menat dödshot kan finnas med 
i bilden. Åtskilliga av de anmälningar som inkommer till socialtjänsten är, 
ur socialarbetarnas perspektiv, tecken på stora (föreställda såväl som reel-
la) moraliska glapp och sociala klyftor mellan anmälare och de anmälda.  

För det fjärde kan klienten samt dess familj och nätverk känna sig 
kränkta av samhällets intrång i den intima sfären. De diskrimineras när 
samhället genom socialtjänsten legitimerar ett orättmätigt intrång som får 
normativ giltighet för några få för stunden, genom offentliga verksamhe-
ters föreställningar om invandrarskap och/eller etniskt eller religiöst mino-
ritetsskap som ett socialt problem sui generis. Den offentliga handlingsstra-
tegin tar avstånd från ”patriarkala familjers” yttre kontroll och övervak-
ning av unga. Mot bakgrund av sitt informationsmaterial till skolor och 
barnomsorg finns en risk att fältet lämnas öppet för diskriminering på 
etniska grunder. Det handlar om risk för att samhället förföljer människor 
på grund av deras ursprung, religion och kultur. Med anledning av detta 
finns det skäl att befara att det arbete som Regeringen, Socialstyrelsen, 
Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östra Götaland bedriver kring he-
dersrelaterat våld och förtryck, uppmuntrar ett etniskt definierat angiveri-
system. 
 

                                                      
53 Se Diskursetikens första hinder under rubriken En mångfald av livsvärldar inom 
staten i kapitel 4. 
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Klientifieringsprocessens andra sida  
Denna avhandlings empiriska material visar att vägen till kännedom om 
klienternas nya behov delvis kan finnas i deras explicita och uppriktigt 
menade ansökningar. Den kan också delvis finnas i de ansökningar som jag 
förstår som effekter av klientifieringsprocessen och dess andra sida. Klienti-
fieringsprocessernas andra sida handlar om klienternas kreativa handlings-
kapacitet som är knuten till deras kunskap om de offentliga institutioner-
nas funktion och begränsningar. Med denna kunskap i ryggen omvandlar 
de formuleringen av sina behov så att de passar in i institutionens tanke-
sätt.  

Klientifieringsprocessens andra sida visar vilka som inte omfattas av la-
garna i positiv mening och därför inte har möjlighet att känna sig som 
”lagarnas föreskrivare”. Klientifieringsprocessens andra sida handlar om 
klienternas kreativa gensvar på sin ickeexistens i lagstiftningen. Begreppet 
rymmer de utelämnades formuleringar av sina förnekade behov. 

I det konreta fallet handlar åtskilliga ärenden inom denna kategori om 
ungas utsatta situation på grund av trångboddhet och fattigdom, något 
som klienterna vet att socialtjänsten inte vill avhjälpa. Om de omvandlar 
detta behov till en längtan efter personlig frihet, självständighet och flykt 
undan patriarkala strukturer ökar deras hopp om att få sina behov tillgo-
dosedda av socialtjänsten: att få flytta hemifrån. Det ligger nära till hands 
att rynka på näsan åt sådana strategier, eftersom de inte är i närheten av 
ett ”riktigt” diskursetiskt förfaringssätt.  

Jag vill understryka att socialtjänsten och samhället i stort, snarare än 
att fördöma sådana ansökningar, har möjligheten att vända erfarenheten 
av dem inåt, mot institutionerna själva. När så sker, kan ansökningarna 
bilda underlag för reflektion över socialtjänstens funktionssätt gentemot de 
grupper som lämnar ansökningar som är anpassade efter klientens före-
ställningar om socialtjänstens arbetsområde. Det är i hög grad dessa grup-
pers livssituationer som socialtjänstens existens vilar på.  
 
Kommunikation, kunskap och kommunikativt handlande i en potentiellt 
demokratisk kontext  
Det är emellertid inte säkert att den givna institutionen kan förändra sin 
verksamhet i den riktning som klientifieringsprocessens andra sida indike-
rar, eftersom det inte är säkert att den verksamhet som erfar effekterna av 
en viss politik, kan möta de behov som visar sig. Fattigdom och trång-
boddhet kan exempelvis inte åtgärdas av socialtjänstens utredande och 
behandlande verksamheter, utan sorterar under andra politik- och verk-
samhetsområden. Därför handlar det ytterst om hur statens institutioner 
förmår samordna sina erfarenheter så att samhällets ständiga förändring 
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kan uppfattas i sin helhet. Sådan samordning är inbyggd i etablerade före-
ställningar om institutionernas ideala funktionssätt, men det betyder inte 
att den praktiseras i sådan omfattning som är nödvändig för att upphäva 
de tillstånd av anomi som det är frågan om här.  

Om vi fäster uppmärksamheten på klientifieringsprocessernas andra 
sida, och tar dess mångfaldiga individuella uttryck som allvarligt menade 
signaler för människors faktiska behov, får samhällets offentliga institutio-
ner stabila underlag för ett ömsesidigt och kommunikativt förankrat integ-
rationsarbete. 

I ljuset av detta har socialarbetarna fog för sin upplevelse att de hanterar 
samhällets samlade ångest och moraliska panik inför ”andras” svårgenom-
trängliga traditioner. Därför är deras utredande arbete av stor vikt i ett 
samhälle som har ambitionen att behandla alla medborgare som jämlikar. 
Ramarna kring sådant utredningsarbete är idag snäva och hårt styrda. En 
ökning av socialarbetarnas handlingsutrymme i det kommunikativa hand-
landets tjänst på dessa svårutredda områden, skulle kunna vara ett sätt att 
vidga och fördjupa demokratisk praxis inom de offentliga institutionerna.  
 
Socialarbetarens handlingsutrymme 
Socialarbetare och klienter befinner sig i en kommunikativ situation som 
kräver att socialarbetaren har förmåga att söka en så objektiv ståndpunkt 
som möjligt. Detta kräver tid om kommunikativt handlande, som syftar till 
att sammanföra olika uppfattningar till en handlingssituation som präglas 
av intersubjektivitet, skall kunna upprättas i det enskilda konkreta och 
unika fallet. Det kommunikativa handlandets kompetens är nödvändig för 
att socialarbetarna skall förstå vad klienterna menar och är av grundläg-
gande betydelse för upprättandet av en ideal interaktionssituation. Social-
arbetarna måste inte bara kunna prata med olika människor med utgångs-
punkt i deras livsvärld och förstå vad de säger; de måste också ha förmåga 
att inhämta adekvat information från relevanta personer på grundlag av 
denna kompetens och som ett nästa steg, analysera informationen och 
omsätta den i handling inom ramen för frivillighet och samförstånd. Om 
socialtjänstens misstankar är tillräckligt allvarliga kan tvångsingripanden 
enligt LVU vara den enda handling som står till buds, eftersom en tillitsfull 
relation kan vara svår att uppnå när oppositionella centrala representatio-
ner får auktoritet i situationen genom de involverade aktörerna. 

Socialarbetarna vägrar att oreflekterat reproducera politikens offentliga 
diskurs. De kräver utrymme för att i egenskap av kommunikativa experter 
utreda varje enskild situation så att så vederhäftiga fakta som möjligt skall 
styra utfallet av interaktionen. De kräver på så vis rätten att följa sin pro-
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fessionella och personliga etiska röst och sin moraliska övertygelse som 
samhällsmedborgare. De kräver också rätten att uppfylla vad de uppfattar 
som ett särskilt ansvar att inte följa det drev i samhället som moralisk pa-
nik över moraliska glapp ger upphov till. De moraliska glappen handlar i 
denna kontext om människors olika representationer för det rätta och det 
goda i socialiseringen av den uppväxande generationen. 
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10 Ensamkommande flyktingbarn 
 
Jag skall nu rikta uppmärksamheten mot kategorin ensamkommande flyk-
tingbarn. Kategorin kan definieras som en brukargrupp på grund av social-
tjänstens skyldighet att familjehemsplacera dessa barn. Kategorin framträ-
der främst i aktmaterialet, men även i observationer och intervjuer.  
 
Allmänt 
Termen ensamkommande flyktingbarn refererar till en person som är yngre 
än arton år och som anländer till en EU-medlemsstats territorium, utan 
sällskap med någon vuxen som enligt lag eller praxis är ansvarig för ho-
nom eller henne. Termen omfattar också en underårig som lämnas utan 
vårdnadshavare efter att han eller hon har anlänt till medlemsstatens terri-
torium (SOU 2003:51 s.36). 

Antalet ensamkommande flyktingbarn i aktmaterialet uppgår till nitton 
(19) personer vilket är ungefär arton (18) procent av alla ärenden där bar-
nen har utländsk bakgrund. Åtta (8) av dem är flickor. Hälften av flickor-
na (4) kommer från Somalia, två (2) från Kosovo, en (1) kommer från 
Afghanistan och en (1) från Turkiet. Pojkarna är elva (11) till antalet. Nio 
(9) av dem kommer från Somalia och de övriga från Afghanistan (1) och 
Irak (1). Skälen för barnens migration är i allmänhet politisk instabilitet, 
väpnad konflikt, fattigdom, miljökatastrofer, hot och rädsla för militär 
rekrytering.  

Socialarbetarna i min fallstudie uppfattar att utredningsarbetet kring de 
ensamkommande flyktingbarnen utgör en betydande del av det dagliga 
arbetet, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kvantitativt därför att de utgör 
en betydande andelen av ärendemängden och kvalitativt därför att de of-
fentliga riktlinjerna för hur barn utan legitim vårdnadshavare bör bemötas 
kan vara svåra att tillämpa i de enskilda fallen. Barnens utsatta situation 
gör också dessa ärenden tunga att hantera ur ett emotionellt perspektiv.  

 
Rätten till ett hem 
Enligt lagen skall ensamkommande flyktingbarn behandlas jämlikt med 
alla andra barn utan legitim vårdnadshavare, och har därför rätt till ett 
familjehem ”för stadigvarande vård och fostran” (6 kap. 1 § SoL, Nor-
ström & Thunved 2007:145). Den ideala placeringen av ett barn, är i en 
familj som det är besläktat med (6 kap. 5 § SoL):  



268  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

Svensk och utländsk forskning visar att placeringar av barn hos släktingar 
kan vara att föredra om man ser placeringen ur ett livsperspektiv. Risken för 
att en placering skall misslyckas är enligt Socialstyrelsen nästan dubbelt så 
stor i ett ”främmande” familjehem som när placeringen sker hos släktingar 
(Norström & Thunved 2007:153).  

Barnets bästa skall dock alltid beaktas (ibid). Mot bakgrund av ovanståen-
de lagtext är socialtjänsten ansvarig för att i samband med barnets an-
komst undersöka huruvida barnet har släktingar i Sverige som det kan bo 
hos. Det är också dess skyldighet att undersöka huruvida barnet, utöver 
detta, är i behov av särskilt stöd och omsorg.  
 
Ett urval av forskningen om ensamkommande flyktingbarn  
Forskning i såväl internationella som svenska forskningssammanhang fo-
kuserar oftast barnens psykologiska hälsa och studier visar att ensam-
kommande flyktingbarn är psykiskt belastade i avsevärt högre grad än 
andra barn (Hjern 1990; Hjern et al 1998; Batista 2007). Dessa svårigheter 
förklaras oftast med det trauma som krig, separation, flykt, asylprocess 
och flyktinglivet sammantaget kan innebära. Forskningen tillhandahåller 
oftast en ögonblicksbild av barnens situation under själva asylprocessen, 
medan vi ännu vet mycket lite om deras fortsatta liv efter att uppehållstill-
stånd har beviljats.  

Det finns dock ett fåtal studier som har undersökt huruvida barnens 
psykologiska svårigheter riskerar att utvecklas till ett kroniskt lidande över 
tid. Jag skall i korthet uppmärksamma den svenska avhandlingen Ensam-
kommande, men inte ensamma av Marie Hessle (2009). Studiens relevans 
motiveras av att den är den enda i sitt slag i en svensk forskningskontext, 
samt att den är ett potentiellt starkt yttrande om statens ansvar för dessa 
barn. Tvärtemot tidigare internationella forskningsresultat, konkluderar 
studien att ensamkommande barn ”mår bra” (ibid). Hessle förklarar att 
resultatet beror på studiens unika intervall - det är en tioårsuppföljning - 
mot bakgrund av att de flesta studier undersöker barnens tillstånd de första 
åren efter deras ankomst.  

Studien är en uppföljning av etthundra (100) ensamkommande barn, 
som sökte asyl i Sverige i slutet av 1990-talet, tio år efter deras ankomst. 
Dessa barn intervjuades vid sin ankomst av Hessle själv som då var barn-
psykolog på Migrationsverket. De intervjuades igen av Hessle, nu i egen-
skap av forskare (Hessle 2009:53ff). Tio år efter ankomsten har sextioåtta 
(68) av barnen beviljats uppehållstillstånd och femtiotvå av dessa har (52) 
erhållit svenskt medborgarskap (Hessle 2009:85). De flesta har bildat fa-
milj, har någon form av sysselsättning, har upprättat ett transnationellt 
nätverk och berättar att de är nöjda och “mår bra”. Detta benämns som 
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barnens ”positiva nu-situation” (ibid:108). Hessle förklarar deras välmå-
ende med att de har lyckats upprätta kontakt med släkten i andra länder. 
Genom att fokusera på deras transnationella nätverk betraktas de som 
handlande subjekt snarare än som passiva objekt, understryker hon 
(2009:122ff). Transnationella nätverk förstås som nationellt överskridande 
familje- och släktskapsbaserade nät av relationer som innebär ömsesidiga 
förpliktelser och rättigheter, besök och penningtransaktioner med stor 
betydelse för familjens ekonomi i migrantens förra hemland (2009:122ff): 

Människors aktiviteter över nationalstatens gränser skapar multipla tillhö-
righeter och lojaliteter, nya kulturella former med inslag hämtade från 
många olika sammanhang. Ofta utvecklas också identiteter som refererar till 
olika platser eller nationalstater. Relationer, idéer och identiteter lösgörs i 
allt större utsträckning från sina lokala och platsbundna sammanhang, ska-
pas och omskapas i nya former i det globala rummet (Hessle 2009:123).  

Teoribildningar om transnationella nätverk gör det möjligt att förstå och 
erkänna migranters olika kollektiva interaktioner, vilket exempelvis möj-
liggör analys av komplexa identiteter i en tillvaro i exil (se Kivisto 2001, 
2003). Till detta vill jag tillägga att transnationella nätverk har potentialen 
att ge den enskilde ett slags kontinuitet i livsförloppet och kan i viss mån 
hindra att djupa känslomässiga band slits sönder. De har möjligen också 
potentialen att mildra effekten av det underskott avseende tillgång till väl-
färdstjänster, som livet som invandrad i Sverige kan innebära. Transnatio-
nella nätverk är därmed, precis som Hessle påpekar, viktiga för individens 
identitet och känsla av välbefinnande. De transnationella nätverkens nack-
del är emellertid att migranter som hanterar komplexa kollektiva identite-
ter, kan komma att kontrolleras av auktoritära och patriarkala sociala 
institutioner i samhällen med låg grad av differentiering, på ett orättmätigt 
sätt ur ett jämlikhets- och autenticitetsperspektiv (jämför Soh-Leong Lims 
studie, 2009 samt Bradatan et al 2010). 

Beroende på att barnens känsla av välmående förklaras i termer av hur 
väl de lyckats upprätta transnationella nätverk, medan deras övriga livs-
omständigheter är fragmentariskt belysta, blir det svenska samhällets gene-
rella mottagande av barnen otydliga i studien. I det snäva aktörsperspektiv 
inom vilket studien bedrivs, överges individen till sin personliga färdighet 
att navigera i samhället. Människan har visserligen förmåga att skapa me-
ning i de mest omänskliga förhållanden, vilket inte minst psykologen Aa-
ron Antonovsky (1987) har visat i sin välkända studie Hälsans mysteri-
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um54. I romanen En dag i Ivan Denisovich liv (1970) ger den ryske förfat-
taren Alexander Solsjenitsyn ett målande exempel på en enskild människas 
kapacitet till meningsskapande i ett fångläger under Stalins totalitära re-
gim. Under avsiktligt dehumaniserande livsvillkor, bevarar Ivan Denisovich 
(Sjuchov), icke desto mindre en känsla för sin egen mänskliga värdighet 
och lär sig att lita på sin egen förmåga:  

Sjuchov somnade förnöjd. Hur många framgångar hade han inte haft under 
dagen – han hade sluppit straffcell; de hade inte jagats iväg till Sotsbytgoro-
dok; de hade fått gröt till middagen; brigadchefen hade ordnat till en bra 
dagsnorm; väggen hade Sjuchov murat med entusiasm; han hade inte åkt dit 
för sågbladet vid kroppsvisiteringen; på kvällen hade han tjänat extra hos 
Caesar och han hade köpt tobak. Och han hade inte blivit sjuk. Han hade 
klarat sig. Det hade gått en dag, av ingenting förmörkad, en nästan lycklig 
dag (Solsjenitsyn 1970:131).  

Förmågan att finna en känsla av välmående utan att grundläggande mate-
riella och sociala behov är uppfyllda, kan den som begåvats med sådana 
styrkor naturligtvis bara uppskatta. Men ett demokratiskt samhälles of-
fentliga organisationer kan inte organiseras med utgångspunkt i de starkas-
tes kapacitet att övervinna extrema svårigheter, utan har i kraft av jämlik-
hetsbegreppet påtagit sig ett särskilt ansvar för samhällets mest utsatta 
människor. Jag återkommer till denna fråga i detta kapitels avslutande 
stycke.  
 
Placering av ensamkommande flyktingbarn och frågan om nätverk 
Ett barn eller en ungdom som står utan vårdnadshavare skall, oavsett or-
sak, omhändertas och placeras i familjehem eller hem för vård eller boende 
(6 kap. 4§ SoL). Placeringen bör förläggas så nära hemmiljön som möjligt, 
oavsett orsaken till placeringen. Socialtjänsten skall alltid pröva möjlighe-
ten att placera barnet i ”det naturliga nätverket” (6 kap. 5 § SoL, härefter 
närhetsprincipen). Vid placering av svenska barn handlar närhetsprincipen 
om att barnet i första hand skall bo hos någon inom familjens nätverk 
samt så nära sitt tidigare hem som möjligt. Vid placering av barn med ut-
ländsk bakgrund skall närhetsprincipen, förutom geografisk närhet till den 
biologiska familjen, även omfatta närhet avseende språkliga och kulturella 
faktorer (Prop. 1996/97:124 s.113 f).  

Innan ett familjehem kan tillsättas måste barnets situation utredas. På 
det socialkontor jag studerat, placeras barnet vanligen i ett så kallat jour-

                                                      
54 Studien identifierar vilka faktorer som bidrog till att vissa människor överlevde 
andra världskrigets koncentrationsläger i Europa, medan andra gick under. 
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familjehem i väntan på att de släktingar som brukar anmäla sig som poten-
tiella familjehem, skall höra av sig till socialtjänsten. Arbetet kring barnens 
placering bedrivs i stor ovisshet: 

[…] men alltså rent generellt har det ju varit mycket det här med ensam-
kommande flyktingbarn, skall vi jourhemsplacera eller inte? Bara en sådan 
sak. Alla säger olika. Det är jättediffust. Går man till en grupp får man ett 
svar och går man till en annan får man ett annat, går du till en kollega får 
du ett annat. (ip9) 

Under mina observationer i en av arbetsgrupperna fick jag möjlighet att 
följa diskussionerna kring ett enskilt ärende. En nyanländ flicka skulle 
placeras hos sin moster i en annan kommun. Arbetsgruppen såg det som 
skadligt för flickans hälsa och utveckling att placeras i jourhem i ankomst-
kommunen i väntan på att utredningen skulle visa huruvida den placering 
flickan önskat var den bästa för henne:  

Gruppledaren: Det är ärendet med den lilla flickan som uppstått på grund 
av att vi är en av Migrationsverkets anvisningskommuner för nyanlända en-
samkommande flyktingbarn. Den lilla flickan hade telefonnummer med sig 
till släkt i [en annan stad], men eftersom vi är anvisningskommun måste vi 
göra en utredning här och den lilla flickan får vänta. Hon är bara tio, elva 
år och har gått och väntat i fjorton dagar. Kan hon få åka till dem hon skall 
till? Kan vi kanske be [den andra kommunen] ge henne bistånd med jour-
hem där? De säger säkert nej för vi är placerande kommun. Synd att inte 
Migrationsverket upptäckte det här med telefonnumret [så hon kunde 
komma till rätt plats med en gång]. Vi måste först göra en bra vårdnadsut-
redning.  

Vid samråd en vecka senare berättade handläggaren att flickan visade teck-
en på nedstämdhet och att det vore bra om hon kunde återförenas med sin 
moster i den andra kommunen:  

Gruppledare: Det skall vara en jourplacering under tiden [som vi utreder]. 
De ringde från [kommunen där nätverkshemmet finns] igår och var väldigt 
osamarbetsvilliga. Jag frågade om vi kunde låta flickan komma dit med en 
gång. Absolut nej, sa de. Ok, kunde de då göra utredningen på det blivande 
familjehemmet? Nej, de kunde inte ta beslut. Men jag ber er bara göra ut-
redningen, beslutet tar vi. Nej! Det skulle vi ha gjort, sa jag, vi är alltid be-
hjälpliga för andra kommuner. Sedan la jag på. Nu får vi göra det själva. 
Det har kommit nya regler om överflyttning för ett tag sedan och det gör det 
svårt att flytta över ärenden, men hon har ju kommit fel från början och alla 
vet var hon skall vara, det finns ingen anledning till bråk. Fråga [familje-
hemsgruppen] om de kan göra utredningen om ni inte hinner göra den med 
en gång.  
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Detta exempel visar, återigen, hur beroende socialtjänsten är av många 
olika aktörer, var och en med mandat att avgöra det slutliga utfallet av 
arbetet.  
 
Vilka är barnens föräldrar?  
Efter att barnets grundläggande behov är tillgodosedda står socialtjänsten 
inför ännu en uppgift: att finna barnets föräldrar. Frågan om vilka som är 
barnets föräldrar har dock inte alltid ett självklart svar. Exempelvis har 
några av barnen anlänt till Sverige tillsammans med vuxna som uppgett sig 
vara barnens biologiska föräldrar, men som senare visat sig inte vara det. 
Det förekommer också att barnet kommer till Sverige med en vuxen som 
uppger att barnets föräldrar rapporterats som försvunna eller döda och att 
personen i fråga är barnets närmaste släkting, som har fått vårdnaden om 
barnet i föräldrarnas ställe. Men det sker att uppgifterna om föräldrarnas 
död är felaktig, vilket visar sig när de biologiska föräldrarna söker kontakt 
med barnet i Sverige. Det finns också situationer där den biologiske föräl-
der som barnet har kommit som anknytning till, återvänder till hemlandet 
utan barnet. Enligt EU:s definition av ensamkommande flyktingbarn in-
kluderas även dessa barn i kategorin och skall familjehemsplaceras. 

 
Tystnad och diskursetik  
Besluten om var det är bäst för barnen att bo grundas på muntliga utsagor 
och en utredningsteknik som syftar till att blottlägga kontinuiteter och 
diskontinuiteter i barnens egna berättelser (ip 1, 8, 11, 21). Utredningspro-
cessen är svår att genomföra, beroende på en tystnad som är svår för soci-
alarbetarna att övervinna. Barnen har naturligtvis som regel insikt i sin 
familjesituation, vilket gör deras egna uppfattningar till det bästa tänkbara 
underlaget för socialtjänstens beslut. Men enligt respondenterna är många 
av barnen för rädda och osäkra för att kunna ge socialarbetarna den in-
formation som socialtjänsten behöver:  

Ip: Man försöker ju träffa dem i alla fall en eller två gånger, men ofta är det 
litet svårt därför att de ju ofta är traumatiserade; de har jobbigt att prata om 
det, vissa börjar bara gråta så fort man nämner deras föräldrar eller hem-
landet. Så man får inte ut så mycket av det. Det blir inte så mycket utred-
ningsarbete på det sättet, utan det som är intressant där är just att hitta det 
här arbetssättet runt ikring för att göra det lätt för dem och hjälpa dem in. 
(ip9) 

R: Lär du dig någonting om världen de kommer ifrån också? 
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Ip: Ja, ibland så får man ju korta sekvenser av hur deras liv har varit. Det 
sätter sig ju i hjärtat på en, när de berättar om deras hemförhållanden och 
hur de har flytt. (ip9) 

Akterna visar att socialarbetarna ofta grundar sina beslut på barnens 
muntliga utsagor, även om de inte skapar den fullödighet i informationen 
som socialarbetarna skulle behöva för att känna sig säkra på att de beslut 
som tas också är de bästa för barnet. Det är emellertid snarare barnens 
lärare i skolan som, tillsammans med andra vuxna i barnens nära omgiv-
ning, i realiteten är socialtjänstens primära referenspersoner.  
 
Nätverkshem 
Aktmaterialet visar att samtliga barn i urvalet har placerats i släktbaserade 
familjehem, vilket enligt lagstiftarens anvisningar (reg. prop. 1996/97:124 
s.113f) uppfyller principerna om kontinuitet och närhet. Lagstiftaren po-
ängterar att barnet skall placeras i ett hem som kan ge det ”god vård” och 
främja ”den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående 
samt kontakt med hemmiljön” (6 kap. 1§ SoL). Under intervjuerna berät-
tar socialarbetarna emellertid att de är osäkra på huruvida ett släktbaserat 
familjehem, som är det rätta enligt lagen, också är det bästa för barnet. De 
anser att lagen i praktiken inte begreppsliggör vidden av de ensamkom-
mande flyktingbarnens individuella behov. 

En av de frågor som uppstår är vad ledstjärnorna kontinuitet och när-
het betyder för ett ensamkommande barn. Socialarbetarna anser att den 
paragraf (6 kap. 5 § SoL) som påbjuder att släktskapsbaserade familjehem 
skall anlitas i första hand, är en ”svensk” anpassning till familjesituationer 
där hela barnets ursprungsfamilj bor inom Sveriges gränser. En av respon-
denterna med långvarig erfarenhet av familjehemsplaceringar berättar att 
närhetsprincipen är en effekt av det så kallade “mormorsupproret” under 
1990-talet. ”Mormorsupproret” var en social rörelse som ifrågasatte att 
barn placerades i familjehem utan att familjens nätverk kom i fråga under 
utredningen som första familjehemsalternativ när ett barn omhändertogs. 
Hon påpekar de svårigheter som kan uppstå i utrednings- och beslutspro-
cesserna, när samma riktlinjer tillämpas på alla barn oavsett deras ur-
sprung, livsprocess, identitet och behov.  

Flera av socialarbetarna anser att släktskapsbaserade relationer är att fö-
redra framför andra placeringar. De uppfattar att de ensamkommande 
barnen ofta själva visar en tydlig önskan om att placeras hos en viss släk-
ting: 

De har en adress på sig när de kommer; de skall bo hos moster eller faster 
eller vad det är och vi vet inte om det är faster eller moster och de är oftast 
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inte integrerade i det svenska samhället. De förstår ju för det första inte var-
för de har ungarna familjehemsplacerade. Det är ju ett begrepp som inte 
finns. (ip21) 

Här relaterar socialarbetaren till en familjepraxis, där skyldigheter och 
rättigheter distribueras inom släkten enligt familjepietetens logik. Dessa 
familjer är ofta svåra att utreda, vilket enligt respondenten ovan kan bero 
på att de uppfattar socialtjänstens utredning som ett intrång i familjelivet.  

Enligt socialarbetarna händer det att familjehemsplaceringar i nätverks-
hem bryter samman så att barnen måste placeras i en annan familj. När så 
sker anser några av socialarbetarna att etnisk matchning mellan barn och 
det nya familjehemmet är att föredra framför ett ”svenskt” hem, och soci-
alarbetarna uppfattar också att det är barnets egen vilja i de flesta fall: 

[…] när man ser att den familj som barnen har varit hos ett tag inte klarar 
att ta hand om barnet, vill de självklart bo hos någon annan i deras egen 
kultur som de känner, och som förstår dem på ett annat sätt. (ip 8)  

När en släktskapsplacering inte kan genomföras eftersträvar socialarbetar-
na på detta socialkontor att finna andra landsmän eller medlemmar ur 
barnets etniska grupp att placera barnet hos. Om inte heller detta är möj-
ligt försöker de finna ett familjehem vars kultur, enligt socialarbetarnas och 
barnets föreställning, matchar barnets egen. Det är dessutom svårt att finna 
alternativ till släktinghemmen och erfarenheterna av att placera minoritets-
gruppers barn i ”svenska hem” är negativa:  

[…] med min erfarenhet så är det inte lätt att placera invandrarbarn i svens-
ka hem heller. Men var skall vi göra av dem? De står ju inte i kö och säger 
att vi vill ta emot barn, eftersom det är allmänt svårt att rekrytera familjer. 
Vi sitter i en rävsax [...]. (ip 21) 

Det finns dock undantag avseende barnens önskemål placering i släkting-
baserade familjehem i aktmaterialet. Ett ärende handlar om en flicka från 
Afghanistan som var placerad hos sin moster. Efter en tid begärde hon 
omplacering till en annan familj, helst utanför det egna nätverket. De skäl 
hon uppgav till sin önskan om omplacering var att hon kände sig exploate-
rad i familjehemmets hushåll, samt att hon kände sig övervakad av sina 
släktingar på ett sätt som starkt begränsade hennes personliga frihet. Över-
vakningen uppgavs delvis ske på hennes biologiska mors begäran. Modern 
var kvar i Afghanistan. Flickan var inbäddad i en familjegemenskap av den 
art som begreppet transnationella nätverk betecknar, vilket i detta fall för-
stärkte de klassiska moraliska konflikterna mellan individualisering och 
religiöst orienterad kollektivism. Jag har diskuterat de spänningar som 
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kännetecknar interaktionen mellan ”familjer med starkt patriarkala värde-
ringar” och samhället i stort i föregående kapitel.  

När barnen inte har några nära släktingar som de kan placeras hos, för-
stås barnens behov av närhet fortsatt i termer av kulturell närhet. I två 
akter dokumenterar socialarbetarna hur barn från länder i Mellanöstern 
placeras hos en person utanför släktnätverket. Denna person delar inte 
barnens etniska bakgrund, kommer från ett annat land i Mellanöstern och 
har en annan språkbakgrund. Här styrs närhetsprincipen av en föreställ-
ning om att bådas invandrarskap och ursprung i liknande regioner, kan 
säkerställa att familjehemmet kan ge barnet ”närhet” i termer av delad 
kultur. Det skall tillfogas att dokumentationen visar att dessa placeringar 
avlöper väl.  

Barnen uttrycker oftast själva att de gärna vill placeras i en familj som 
förstår deras matvanor, religion och kultur vilket är rimligt nog, men frå-
gan är om den föreställda samhörigheten mellan människor i kraft av delat 
invandrarskap kan uppfylla detta. Mot bakgrund av dessa barns situation 
ser det ut som om begreppet närhet måste fyllas med ett mer personligt och 
konkret innehåll för att ha den välgörande effekt för individen som lagen 
syftar till. Till vad eller vem skall socialtjänsten säkra att barnen har närhet 
när de placeras i familjehem? Närhetsbegreppets praktiska tillämpning 
förbiser möjligen att barn är formbara och insatta i ett nät av mångfaldiga 
kulturella relationer, i vilka deras meningsvävar är under ständig bearbet-
ning.  

 
Uppföljning av nätverksplaceringar 
Uppföljningar av familjehemsplacerade barn skall göras var sjätte månad 
(6 kap. 8 § SoL). ”Socialtjänsten skall genom personliga besök och på an-
nat lämpligt sätt, hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmen och 
ge dessa behövligt stöd. […] Bristfälliga uppföljningar av placeringar har 
tidigare uppfattats som ett av de största problemen inom familjehemsvår-
den” (Norström & Thunved 2007:156). Enligt akterna sker uppföljning 
regelmässigt. Akterna visar endast i undantagsfall prov på djupgående 
kunskap om barnens situation. Huruvida socialtjänsten i realiteten inhäm-
tar mer ingående kunskap om barnets situation än vad som framgår av 
dokumentationen, är en öppen fråga som jag varken kan eller skall ta 
ställning till, beroende på dokumentationens karaktär55. Många av de fa-
miljer som tar emot ensamkommande barn inom släkten har, som redan 
sagts, oftast ingen uppfattning om skälet till att samhället genomför den 

                                                      
55 Se Akter i kapitel 5. 
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formella placeringen. Detta kan vara en av flera förklaringar till social-
tjänstens tillkortakommanden avseende djupet i de förda samtalen såsom 
de återges i dokumentationen. 

Socialtjänsten skall erbjuda “vårdnadshavarna och dem som vårdar så-
dana barn råd, stöd och annan hjälp” såväl som annat stöd till barnen 
(Norström & Thunved 2007:156f). Socialarbetarnas frustration över att 
inte ha möjlighet att lära känna barnet och dess anhöriga mer än ytligt och 
över att de sällan uppnår visshet om huruvida placeringen är den bästa för 
barnet, är påtaglig.  
 
Barnens bästa och deras varierande livsvillkor  
Det framgår i någon mån av akterna att barnens livsvillkor varierar. En-
dast få akter innehåller beskrivningar av sådant som kan ge en djupare 
inblick i barnens livsförhållanden. Ett av dessa ärenden handlar om den 
afghanska flicka som nämnts ovan och i två akter beskrivs två romska 
flickors situation. Jag kommer att uppehålla mig vid ett av dessa ärenden i 
nästa kapitel. De övriga barnens akter består främst av anteckningar kring 
formella beslut kring placeringen och formalia om ekonomiska diskussio-
ner och transaktioner, samt information om barnens skolgång via lärares 
berättelser. 
 
Barnets identitet, socialarbetarens dilemma 
Socialarbetarna berättar om socialtjänstens svårigheter att fastställa under 
vilka omständigheter barnen faktiskt lever och i ännu högre grad att arti-
kulera hur deras grundläggande behov skall förstås. Det handlar om dy-
namiken mellan föreställningar om deras kulturella tillhörighet och integ-
rationsprocesser; det vill säga deras möjlighet att skapa och ständigt modi-
fiera sina mångfaldiga identiteter och kollektiva tillhörigheter. Det framgår 
av intervjuerna och aktmaterialet att socialarbetarna i huvudsak försöker 
förstå de ensamkommande barnens identitet mot bakgrund av deras ur-
sprungskultur. Detta är problematiskt, eftersom barnen potentiellt har flera 
identiteter och därför rimligen måste förstås och stödjas i förhållande till 
sin personliga identitet och sin(a) kollektiv(a) identitet(er) samtidigt. Detta 
är emellertid - som så mycket annat - lättare sagt än gjort. Avvägningen 
mellan barnets bästa, dess identitet och egna önskningar sker i en ”väldigt 
delikat balansgång” (ip11). När socialarbetarna i första hand knyter frågan 
om identitet till barnens ursprungskultur och biologiska familjeförhållan-
den är detta, enligt deras uppfattning, överensstämmande med SoL:s repre-
sentationer för barns grundläggande tillhörighet inom familjen och social-
tjänstens skyldighet att arbeta med närhets- respektive kontinuitetsprinci-
pen som grund.  
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Jag har tidigare nämnt att det är socialarbetarnas förhoppning att utred-
ningsmanualen BBIC skall tillhandahålla metoder för ett mer rättssäkert 
och individanpassat, klientcentrerat arbete56. I detta sammanhang lyfter 
socialarbetarna fram identitetsbegreppet som särskilt viktigt. Identitet visar 
sig emellertid vara det område som socialarbetare i allmänhet har svårast 
att prata om. De uppfattar sig ofta som okunniga om vad identitet överhu-
vudtaget är. Socialarbetarna upplever därför att manualen inte förmår 
hjälpa dem att uppfatta barns komplexa identitetsbildning och stödja dem i 
denna. Jag skall göra ett försök att fördjupa förståelsen för barns och ung-
as komplexa identitetsbildnig i någon mån, för den fortsatta analysens 
skull.  

 
Kultur som individuell identitet  
Människan har förmåga att anta flera identiteter och känna lojalitet med 
flera olika grupper i befolkningen. Detta innebär att hon kan röra sig inom 
flera institutionella ramar och krav (jämför Durkheim 1893a/1984, 
1912/1965). Som följd av denna kapacitet kan vi exempelvis vara medbor-
gare i en sekulariserad stat, samtidigt som vi ingår i ett samfund som insti-
tutionaliserar en religiös världsbild. Vi kan också identifiera oss med ett 
mindre etniskt eller nationellt kollektiv vars gränser inte alls eller endast 
delvis sammanfaller med den statsdominerande gruppens identitet, eller 
vara i politisk opposition till den dominerande politiska styrningen av lan-
det (Benhabib 1996, 2004). Men människans kapacitet att anta flera olika 
identiteter betyder inte att detta alltid är oproblematiskt. 

Sociala fakta kan ge upphov till inre konflikt och stark spänning hos alla 
människor, men den individ vars identitet relaterar till flera olika etniska, 
religiösa eller nationella grupper, kan uppleva denna spänning i särskilt 
hög grad. Individens känsla av konflikt beror på graden av moralisk sam-
stämmighet mellan hennes olika grupptillhörigheters kollektiva representa-
tioner (jämför Deniz 2001:35; Ahmadi 2003). De olika grupper och kate-
gorier vi tilldelas, och/eller tar till oss, kan ställa mer eller mindre koheren-
ta krav på individens handlande. När flera motsättningsfyllda moraliska 
institutioner samtidigt utövar tvång över oss, kan vi komma i konflikt med 
oss själva och med de grupper vi associerar oss med (Durkheim 
1893a/1984:145f, 1912/1965:257; jämför även Ahmadi & Ahmadi 1995; 
Ahmadi 2003; Deniz & Perdikaris 2000). Seyla Benhabib uttrycker detta 
förhållande på ett träffsäkert sätt:  

                                                      
56 Se Kampen om barnets bästa i kapitel 6. 
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Vi föds in i samtals- eller berättelsevävar, från familjeberättelser och köns-
berättelser till språkliga berättelser och den kollektiva identitetens makrobe-
rättelser. Vi blir medvetna om vem vi är genom att bli samtalspartner i dessa 
berättelser. Även om vi inte väljer de vävar i vilka vi från första stund sitter 
fast eller väljer dem med vilka vi vill samtala, består vår handlingsförmåga i 
vår möjlighet att ur dessa berättelser sätta ihop de enskilda livshistorier som 
blir meningsfulla för oss som unika jag. Det är koderna för de etablerade 
berättelserna i olika kulturer som bestämmer vår förmåga att berätta våra 
individuella historier (Benhabib 2004:36).  

Individens möjlighet till reflexivt förhållningssätt till livsvärlden, beror på 
graden av reflexivitet hos de institutioner vars representationer äger giltig-
het för individen; ju mer auktoritära och konformitetssträvande institutio-
nerna är, desto svårare är det för aktören att modifiera och förändra dem 
med reflexivitetens hjälp; ju mer transparenta och reflekterande institutio-
nerna är desto större är handlingsutrymmet. Som individer kan vi exem-
pelvis (principiellt) välja att byta medborgarskap, men vi kan inte upphäva 
våra blodsband och de sociala relationer som organiserar dem, åtminstone 
inte när vi interagerar inom familjepietetens domäner och rimligen inte 
utan avsevärda personliga omkostnader. För även om människan i princip 
har kapaciteten att uppfatta och omfatta ett antal uppsättningar represen-
tationer och sociala fakta, kan hon endast handla i enlighet med dessa så 
länge som de inte ställer motsägelsefulla krav på hennes handlande i en och 
samma handlingssituation. Individen kan exempelvis inte handla konformt 
och individualistiskt i samma handlingssituation utan ett högt pris i form 
av inre spänning och i värsta fall ett liv i ständigt utanförskap (jämför Mol-
ler Okin 2002; Benhabib 2004:36).  

Förutsättningen för att en individ skall kunna underkasta sig moraliska 
regler är att hon erfar en djup känsla av samhörighet med, och ömsesidigt 
beroende av andra samhällsmedlemmar inom det kollektiv där reglerna 
äger giltighet. Samhörighet och ömsesidigt beroende är därför grundläg-
gande integrerande krafter i samhället. Mot bakgrund av detta är det rim-
ligt att anta att olika strukturer har tvingande makt över individens hand-
ling i ett mångetniskt eller mångkulturellt samhälle.  

  
Barnets kultur, socialarbetarens dilemma 
För socialarbetarna är det, vilket denna studie visat, en svår process att 
interagera inom det kommunikativa handlandets ramar med barn och fa-
miljer som har en explicit kollektivistisk och/eller religiös identitet; det vill 
säga identiteter vars institutioner och uppfattningar om sociala relationer 
är strukturerade med tyngdpunkt i den mekaniska solidaritetens livsvärlds-
begrepp. Vad innebär spänningen mellan den mekaniska solidaritetens 
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kollektivistiska och teocentriska världsbild och den organiska solidaritetens 
individualistiska och sekulära världsbild för ensamkommande flyktingbarn 
som skall familjhemsplaceras? Vad kan exempelvis betraktas som barnets 
”egen miljö” i dessa fall? Lagen säger att barn har rätt till sin kultur, men 
vad är barnets kultur? Ett barn som har vardagliga band till flera socialisa-
tionsagenter i komplexa kulturella sammanhang, kommer givetvis att 
tvingas förhålla sig till flera kulturers representationer. Därför är dess livs-
värld komplex. Socialarbetarnas förmåga till lyhördhet för de institutioner 
vars representationer ställer moraliska krav på barnet och formar dess 
identitet, är därför av stor betydelse i utrednings- och beslutsprocessen.  

Socialarbetarna vill och försöker se det enskilda barnets unika behov, 
men är delvis hindrade från detta på grund av de ovan angivna svårighe-
terna med att fastställa vad som är det konkreta barnets faktiska behov. 
Frågor om kulturella hänsyn och jämlikhet inför lagen rör ihop sig till ett 
dilemma. De moraliska frågor de hanterar, handlar om risken för att om-
ständigheterna kring familjehemsplaceringen styrs av ”andra” parametrar 
för bedömningar av barns grundläggande behov beroende på barnets ur-
sprung och sociala nätverk, i jämförelse med det svenskfödda barnet. 

Det som hindrar socialarbetarnas möjlighet att se det enskilda barnets 
unika behov, och därmed ta hänsyn till barnets bästa, kan formuleras som 
diskursetikens första och andra hinder. Det första hindret uppstår när so-
cialarbetarna inte har möjlighet att uppfatta barnets identitet på grund av 
att barnet inte berättar samt av att dess omgivning inte alltid kan nås eller 
möter socialarbetaren med tystnad. Det andra hindret visar sig när lagen 
inte förmår omfatta och begreppsliggöra barnens unika behov, med neutra-
litet och likabehandling som täckmantel. Sammantaget kan detta leda till 
att socialtjänsten ”relativiserar hur man får ha det hemma” (ip9) och sän-
ker kraven på de anlitade familjehemmens resurser. En av de nyutbildade 
och nyanställda socialarbetarna uttrycker det så här:  

Man accepterar vissa saker mer, tycker jag, i utländska, familjer. Jag har en 
farhåga om att man till slut av ren vana börjar viftar bort problem man ser, 
med att det är kulturellt. Men om man istället tog på sig svenssonglasögo-
nen, skulle man då verkligen tycka att det här var okej i en svenssonfamilj? 
Nej, absolut inte. Man har farhågor, men man börjar tänka, nä, det är kul-
turellt, alltså man viftar bort det på det sättet. […] Och då börjar man rela-
tivisera hur man får ha det hemma. Och det är där jag känner att man är 
idag med de här ensamkommande flyktingbarnen som sätts i en familj där 
de redan är två vuxna och tre barn i en liten trea. Vi skulle aldrig familje-
hemsplacera ett litet barn där. Aldrig. Men det här ensamkommande flyk-
tingbarnet sätter vi där. (ip9) 
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Vad respondenten poängterar är att de vanligen höga krav som socialtjäns-
ten ställer på familjehemmens materiella och immateriella resurser förlorar 
giltighet som parameter när ensamkommande flyktingbarn placeras. I 
normalfallet är det således inte den kulturella släktbaseringen i sig som 
skapar svårigheterna, utan svårigheterna uppstår när socialarbetaren, på 
grund av närhetsprincipen, uppfattar att alla andra hänsyn underordnas 
denna.  
 
Kulturell relativisering, konservatism, jämlikhet och demokrati 
Vi har sett att närhetsprincipen som har tillkommit för att underlätta för 
nära anhöriga att få det vårdande ansvaret för omhändertagna barn kan 
vara komplicerad att tillämpa i de ensamkommande flyktingbarnens fall. I 
samband med detta aktiveras konforma representationer om närhet, 
blodsband och kultur i socialtjänstens arbete. I utrednings- och beslutspro-
cesserna kring de ensamkommande flyktingbarnen, finns en latent risk för 
att barnens grundläggande behov relativiseras. Dessa understöds av lag-
stiftningens närhetsbegrepp och villkorar socialarbetarnas handlingsut-
rymme. Relativismen kan i dessa fall leda till den konservatism som Nigel 
Parton (1996:11f) och Mestrovic (1992:xiii) varnar för57. Denna får ut-
rymme i kraft av de paradoxala moraliska representationer som har upp-
märksammats i detta kapitel.  

Jag har anfört ovan att transnationella nätverk har potentialen att ge 
den enskilde ett slags kontinuitet i livsförloppet, som i viss mån hindrar att 
djupa känslomässiga band slits av. De har möjligen också potentialen att 
mildra effekten av det underskott avseende tillgång till välfärdstjänster som 
livet som invandrad i Sverige kan innebära. Transnationella nätverk är 
därmed viktiga för individens identitet och känsla av välbefinnande. Här är 
det emellertid av vikt att skilja mellan det sociala, kulturella och djupt 
emotionella utbytet mellan människor som skiljts åt genom migration och 
statens vitträckande ansvar för den enskildes livssituation. I detta perspek-
tiv är frågan om transnationella nätverk som parameter för barnens ”posi-
tiva nu-situation” problematisk. Det förefaller som om de patriarkala vär-
deringar som staten så starkt vill stävja, vilket jag har problematiserat i 
föregående kapitel, får fritt spel i de ensamkommande flyktingbarnens fall i 
kraft av lagstiftarens eget familjebegrepp.  

Barnets bästa förstås här i en kollektiv och inte i en individualistisk kon-
text. Barnets bästa har tidigare beskrivits som samhällets och socialarbeta-

                                                      
57 Se Ensidighet och handlingsförlamning under rubriken Kulturalisering, diskrimi-
nering och rasism i kapitel 2.  
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rens redskap för att finna en etisk fristad från demokratins paradox58. Det 
ger henne en möjlighet att applicera den organiska solidaritetens ideal om 
individen som ett handlande framtidsorienterat subjekt snarare än som ett 
tillbakablickande objekt. I spänningen mellan alla de olika krav som måste 
vara uppfyllda för att barnens uppväxtsituation skall anses vara tryggad, 
använder hon nu den mekaniska solidaritetens representationer som väg-
ledning i sitt arbete. Dessa representationer uppfinner hon inte i stunden - 
de finns redan i samhällets förråd av föreställningar som aktiveras i dessa 
handlingssituationer. Socialarbetarnas svårighet att få vägledning av lagen 
handlar bland annat om att den är full av element från såväl den mekanis-
ka som den organiska solidaritetens representationsförråd. 

Genom likhetsbegreppet erkänns barnen som barn utan vårdnadshavare 
och omfattas av statens välfärdsambitioner. Genom särartstänkandet för-
söker socialarbetarna uppfatta barnens djupt kända behov av närhet till 
släktingar eller människor som omfattar liknande representationer. Men 
särartstänkandet verkar bidra till risken för att socialarbetarna genom sina 
hänsynstaganden oavsiktligt reproducerar strukturer som inte är del av den 
organiska solidaritetens domäner. Spänningen mellan likhet och särart i de 
ensamkommande barnens fall åskådliggör ännu en gång demokratins pa-
radox.  
 

                                                      
58 Se Livsvärldars etiska och moraliska struktur under rubriken Kampen om bar-
nets bästa i kapitel 6. 
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11 Den nationella minoriteten romer 
 
Aktuell problematik enligt det empiriska materialet 
Socialarbetarnas berättelser om romer handlar om barnuppfostran, släkt-
baserade nätverk, tidiga giftermål, snatterier och ensamkommande flyk-
tingbarn. Några av de svårigheter som ur socialarbetarnas perspektiv präg-
lar interaktionen mellan socialarbetare och de romska klienterna, samman-
faller med de svårigheter som har beskrivits i analysens föregående kapitel 
(6-10). I sin praktiska version handlar det om att socialtjänsten inte alltid 
vet var klienten bor, att klienten inte kommer på avtalade besök och/eller 
inte anser att det anmälda problemet existerar. Det handlar också om 
språksvårigheter, auktoritära kommunikationsformer och det som social-
arbetarna förstår som sin bristande ”kulturkompetens”: 

hur tänker exempelvis romer utifrån just det här, att bo, alltså hur ser deras 
historia ut, vad är viktigt för dem, vad är det de måste ta hänsyn till [...] 
(ip15) 

I detta kapitel skisseras några av socialarbetarnas utsagor om interaktionen 
med romer. Det skall påpekas att det som framkommit under intervjuerna 
är problematiska element i socialarbetarnas interaktion med klienter som 
uttrycker en explicit romsk identitet. Socialarbetarna känner som regel 
endast till den enskilda människans kollektiva minoritetsidentitet när klien-
ten anser identiteten som så betydelsefull att hon aktivt använder den som 
element i situationen. Det kan vidare antas att socialarbetarna återger rela-
tivt aktuella händelser av problematisk karaktär som aktiveras i socialarbe-
tarnas minne under vårt samtal.  

Interaktionen mellan socialtjänsten och den enskilda klienten villkoras 
av en bestämd samhällelig kontext i vilken relationen redan är formulerad. 
Det verkar som om interaktionen förutom att involvera aktuella individer 
även omfattar etniska relationer mellan de två kollektiven svenskar respek-
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tive romer59. Det är kännetecknande för beskrivningar av romernas liv i 
Sverige att externa och interna perspektiv strider om situationsdefinitionen. 
Relationen kännetecknas av ömsesidigt tillskrivande av egenskaper i en 
komplex sammanblandning mellan kategorisering och gruppidentitet60.  
 
Nationell minoritetsstatus 
Romernas nationella minoritetsstatus 
Romer kan beskrivas som en grupp som ”vill överleva“ (jämför Taylor 
1994:64). Gruppen uppnådde nationell minoritetsstatus i Sverige 2008. 
Möjligheten att uppnå minoritetsstatus är ett svar på EU:s krav på med-
lemsländerna att erkänna etniska minoriteters särskilda status enligt Ram-
konventionen om skydd för nationella minoriteter (Ramkonventionen 
1995)61. Ramkonventionen syftar till att upprätthålla och utveckla mänsk-
liga rättigheter och grundläggande friheter för etniska, kulturella språkliga 
och religiösa minoriteter:  

Ett pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle bör ge utrymme för mi-
noriteter som har en annan kultur, religion eller ett annat modersmål. Före-
komsten av nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige har berikat 
vårt land. De nationella minoriteterna har framför allt bidragit till att ut-
veckla Sverige kulturellt men även i andra hänseenden. Staten har ett ansvar 

                                                      
59 Romer har befunnit sig i Sverige sedan 1512 (Arnstberg 1998). Relationen mellan 
romer och den svenska staten präglas av den ambivalenta nationsstrategi som be-
skrivits i kapitel 6. De kollektiva relationerna präglas av konflikter som ofta förkla-
ras med skillnader i respektive grupps kollektiva representationer (jämför Arnstberg 
1998; Montesino Parra 2002). Kulturantropologen Karl-Olov Arnstberg uttrycker 
det så här: ”Their ethics and lifestyle was seen as a continous provocation by a 
settled hardworking and God-fearing population” (Arnstberg 1998:170). Enligt en 
studie av socialpolitiska dokument rörande romer (1880-1970) framkommer att 
relationen mellan romer och den svenska staten utmärks av en kontinuerlig pro-
blembeskrivning, men också förändring avseende den ideala lösningen (Montesino 
Parra 2002). Lösningarna ter sig allt mindre öppet repressiva de senaste 60 åren i 
kraft av att jämlikhetstänkandet även omfattade romer. Uttryckt med Charles Tay-
lors (1997) terminologi var tanken att en tidsbegränsad särartspolitik skulle förbe-
reda romer för likvärdigt deltagande i samhället. Men insatserna ledde inte till att 
gruppen i sin helhet assimilerades (Montesino Parra 2002), utan snarare till att 
gruppen konsoliderades internt (Arnstberg 1998:174f). Mot bakgrund av detta har 
romer inte särbehandlats öppet inom de offentliga institutionerna sedan början av 
1980-talet (ibid:168).  
60 När den romska gruppen omtalas i historiska arkivhandlingar är det oftast som 
ett socialt problem. De som försöker förstå romernas marginalisering pekar ofta 
antingen på omgivningens förföljelse, eller på romernas motvilja mot förändring 
(Montesino Parra 2002; SOU 2010:55).  
61 Sverige ratificerade konventionen 1 juni 2000 (Reg. Prop. 1998/99:143). 
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för att ge de nationella minoriteterna det stöd och skydd som behövs för att 
de skall kunna bevara sin särart och hålla sina språk levande. En samlad 
minoritetspolitik bör därför formas för de minoriteter vars kulturella och 
språkliga arv är sammanflätade med svensk historia. (Reg. prop. 
1998/99:143 s. 28) 

Ramkonventionen visar att fast mångkulturalism inte är en explicit politisk 
strategi idag i generella termer, så är den en implicit del av realpolitiken 
genom de nationella minoriteternas nyvunna ställning. Ramkonventionen 
understryker explicit att de nationella ”minoriteterna i Sverige självfallet 
också omfattas av integrationspolitikens mål” (Reg. prop. 1998/99:143, s. 
29). 

Detta visar att ramkonventionen omfattar individuell mångfald och kol-
lektivt driven mångkulturalism samtidigt. Konventionens tillkomst och 
genomslag i Sverige är ett tecken på att den enskilda nationalstatens makt 
över den egna minoritetspolitiken har minskat. Den svenska staten har 
därmed tvingats delvis återta, omformulera och avgränsa den politik om 
mångkultur som övergavs när integrationspropositionen antogs. Det är 
emellertid den enskilda staten som avgör vilka konkreta minoritetsgrupper 
som skall omfattas av ramkonventionens mål och riktlinjer. I Sverige har 
fem grupper tilldelats nationell minoritetsstatus: romer, judar, samer, sve-
rigefinnar och tornedalingar (Reg. prop. 2008/09:153). Regeringens argu-
ment för urvalet av de nationella minoritetsgrupperna är historiska band 
som knutits mellan gruppen och Sverige före andra världskriget:  

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under 
lång tid och att de är grupper med en uttalad samhörighet. De har också en 
egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet tillsammans med en vilja att 
behålla sin identitet. Deras kulturer utgör en levande del av det svenska 
samhället och vårt gemensamma kulturarv. Huruvida en person räknas som 
nationell minoritet eller inte bygger på självidentifikationsprincipen. Den en-
skilde individen skall själv ha en vilja att tillhöra minoritetsgruppen och av-
gör själv hur den viljan skall manifesteras (SOU 2010:55 s. 19). 

Regeringen poängterar att framtiden får utvisa om andra religiöst och/eller 
etniskt baserade minoriteter som invandrat efter andra världskriget också 
skall få detta erkännande. Minoritetsstatusen ger i första hand de berörda 
grupperna språkliga rättigheter i undervisningssituationer och kontakter med 
offentlig förvaltning (Reg. prop. 1998/99:143; SOU 2008:26; Reg. prop. 
2008/09:153). Sociala och moraliska frågor verkar däremot inte prioriteras. 
Ur denna studies perspektiv är frånvaron av en diskussion om sociala och 
moraliska frågor i samband med diskussionen om interaktionen mellan mi-
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noritetsgrupperna och staten, något som på ett högst påtagligt sätt komplice-
rar interaktionen mellan socialarbetare och individer med romsk identitet. 
 

Romers Rätt 
I den statliga utredningen Romers rätt – en strategi för romer i Sverige 
(SOU 2010:55) som genomförts av Romadelegationen62, konstateras ett 
välfärdsgap mellan romer och andra svenskar som handlar om skillnader i 
grundläggande ekonomiska och sociala villkor. Välfärdsgapet innebär 
bland annat att 

barn som föds i en romsk familj i Sverige i dag sannolikt inte kommer att få 
en fullständig grundskoleutbildning, inte kommer att kunna få ett fotfäste 
på arbetsmarknaden och kommer att dö tidigare än sina generationskamra-
ter (SOU 2010:55, s. 207)  

Dessa förhållanden är institutionaliserade uttryck för romers svåra belä-
genhet63. I syfte att skapa möjligheter för förändring av dessa villkor har 
Romadelegationen (SOU 2010:55) formulerat mål för områden som den 
bedömer bör ingå i en strategi för romer i Sverige (ibid:208). Målet är att 
tillförsäkra svenska romer rätt till delaktighet och inflytande inom politik 
och föreningsliv, rätt till utbildning för barn och vuxna, rätt till arbete, 
bostad, hälsa, social välfärd, sjukvård, språk och till kultur som estetiskt 
uttryck. Slutligen berörs rätten att inte bli diskriminerad (ibid:209-218). 
Förutsättningen för att målen skall kunna uppfyllas är enligt delegationen 
att majoritetssamhället erkänner de övergrepp staten har begått mot romer 
(ibid: 219).  

Frågor om det sociala livets organisering och familjepolitik berörs emel-
lertid inte i utredningen vilket är problematiskt ur det sociala arbetets per-
spektiv. Utredningen tar inte tag i de sociala frågor som socialarbetare 
ställs inför här och nu och vars utfall kan vara viktiga faktorer i övervin-
                                                      
62 Romadelegationen är en romsk paraplyorganisation som representerar 70 pro-
cent av den nationella minoriteten romer i Sverige och bland annat fungerar som 
rådgivande organ för regeringen (www4). 
63 Romer uppger att de i hög grad upplever att de diskrimineras i det svenska sam-
hället. Ändå anmäler romer sällan diskriminering till myndigheterna. Av de få 
anmälningar som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen (DO) har DO 
under 2009 nått framgång i sex domstolsärenden samt en förlikning. Rättegångar 
visar sig som regel falla ut till romers fördel (www1). DO konstaterar att de rättsli-
ga processerna pekar på diskriminerande strukturer i samhället: ”Domarna är 
därför en viktig markering från samhället som bidrar till att driva på en samhälls-
förändring som säkerställer att romer får tillgång till sina mänskliga rättigheter på 
lika villkor” (ibid). Domarna handlar i samtliga fall om nedsättande behandling av 
romer med grund i en kriminell stereotyp. 

http://www.do.se/
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nandet av välfärdsglappet och uppbyggandet av romsk identitet. De sociala 
frågorna berörs dock i en kort passage där det poängteras att det kan fin-
nas problematiska sociala praktiker inom grupper av romer: 

Kampanjens avsikt är inte heller att skönmåla. Tiggeri, kriminalitet och tidi-
ga giftermål måste också kunna diskuteras, men på ett sätt som får folk att 
inse att det handlar om individuella fall och att man inte skall generalisera 
eller döma en grupp kollektivt (SOU 2010:55, s.508).  

Vad utredaren säger här är att romskhet är mångfaldig och att gruppens 
sociala praktiker i flera avseenden är differentierad64. Dock förekommer en 
allmän beskrivning av romsk kultur som refererar till en familjekonstruk-
tion som har sin tyngdpunkt i den mekaniska solidaritetens idealtyp. Fa-
miljekonstruktionen beskrivs genom följande vändningar: 

[…] den viktigaste frågan för en rom är familjens välgång […] familjens in-
tressen går före individens […] man är solidarisk med sin släkt och dess nät-
verk […] Frågor som äktenskap, sjukdom och sorg engagerar en stor släkt 
utanför kärnfamiljen […] det romska samhället påminner till viss del om ett 
hierarkiskt uppbyggt stamsamhälle där män och kvinnor har olika roller 
(SOU 2010:55 s. 115).  

Fast ovanstående förefaller vara en medveten del av romsk självidentitet 
reser sig svåra frågor om institutionaliserade praktiker. Gruppens differen-
tiering innebär troligen att en kärna av normer har generell legitimitet i alla 
romska grupper, medan de normer som socialtjänstens romska klienter 
förklarar i kulturella termer skiljer sig åt mellan olika grupper inom den 
romska befolkningen. Olika handlingsstrategier lär ha olika grad av legiti-
mitet beroende på gruppernas integration med övriga grupper inom den 
romska befolkningen och med det svenska samhället i stort. I texten mani-
festerar sig demokratins paradox, men inte bara implicit som så ofta är 
fallet, utan även explicit. Det framgår av utredningen att utredarna är 
medvetna om ”att det kan finnas en konflikt mellan de grundläggande 
inslagen i minoritetspolitiken och de nationella jämställdhetsmålen” (SOU 
2010:55 s. 549).  

Socialstyrelsen och representanterna för rådet för romska frågor tillika 
med utredarna i SOU 2010:55 är eniga om akuta kunskapsbrister hos soci-
altjänstens personal om vad minoritetsstatus innebär och vilka konsekven-
ser den bör ha för arbetet med romska barn och familjer. Även socialarbe-

                                                      
64 Romer är ett differentierat folk som trots en gemensam kollektiv identitet präglas 
av kulturell mångfald avseende sociala och kulturella institutioner. Mångfalden 
villkoras av ett liv i olika stater med vitt skilda ekonomiska, sociala, politiska och 
juridiska strukturer (McGarry 2010). 
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tarna i fallstudien diskvalificerar sin egen kulturkompetens i allmänhet 
vilket jag har beskrivit tidigare65. 
 
Romer och socialtjänsten i fallstudien 
Socialtjänstens svårighet att komma till tals med enskilda  
Romer ansöker sällan eller aldrig själva om bistånd på detta socialkontor, 
berättar respondenterna, utan kontakten initieras som regel genom anmä-
lan. Något som utmärker interaktionen mellan socialtjänsten och aktuella 
romer är socialtjänstens svårighet att komma till tals med de berörda:  

De som vi har mest svårt med är romer, de kommer vi knappt till tals med, 
alltså de kommer inte. Där jagar vi. Först tar det jättelång tid att få fram var 
barnen befinner sig och var de bor, för de är oftast skrivna någonstans och 
vistas någon annanstans. (ip1) 

Detta är ett grundläggande hinder för att den ideala interaktionssituationen 
skall kunna upprättas och för att interaktion inom diskursetikens ramar 
skall äga rum. I aktmaterialet finns dock ett undantag där en familj med 
mångfaldiga funktionshinder kontinuerligt och aktivt uppsöker socialtjäns-
ten för bistånd.  

Under ett par av de observerade samråden diskuterades ett ärende som 
handlar om svårigheten för en av handläggarna att komma i kontakt med 
en flicka som inte svarade på hennes hänvändelser:  

Handläggare: Vi måste göra ett nytt hembesök hos farmor för det enda 
nummer jag har är avstängt. Jag behöver ha någon med mig.  

När ärendet kom upp igen vid ett senare samråd öppnade handläggaren 
med att säga flickans namn vilket gav upphov till följande dialog:  

Gruppledaren: Hon som åkte i bagagevagnen?  

Handläggare: I går kom hon inte. Jag ringde till receptionen, hade missat 
meddelandet om att hon skulle på förhör, det var ju synd. Undrar om de all-
tid kommer att vara svåra att få tag på?  

Gruppledaren: Det kan du räkna med. Säger mamma att de kommer och så 
kommer de inte? Det enda vi kan göra är att fortsätta försöka, dokumentera 
och se vad som händer.  

Respondenterna vet inte alltid om de personer som kallas till möte med 
socialtjänsten uteblir beroende på att de inte har nåtts av socialtjänstens 
kallelse eller om det finns andra skäl: 

                                                      
65 Se Socialarbetaren i kapitel 7. 
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Det är bara tystnaden och den är frustrerande, för man vet ju inte ens om de 
har fått brevet eller om de bara skiter i det, eller vad det står för. Men man 
ser det ju återkomma, så att man ser att det inte är ett enstaka tillfälle. (ip1)  

Socialarbetarna lämnas till egna spekulationer om vad kontaktsvårigheter-
na beror på. Anser klienten att mötet med socialtjänsten är meningslöst 
därför att socialtjänsten varken hör eller förstår? Handlar det om att famil-
jen inte anser att det finns ett problem eller, om den anser att ett problem 
föreligger, själv vill lösa det (ip1, 4, 11)? Respondenterna tror att kontak-
ten mellan socialtjänst och romer i hög grad påverkas av konflikter mellan 
vad som kan förstås som den romska minoritetens och den svenska statens 
institutioner. Dessa olika komponenter sammantvinnar minoritetskap, 
annorlundaskap och släkt- och klanbaserad solidaritet som blir tunga ele-
ment i interaktionssituationen: 

[…] romer […] har en ganska stark övertygelse, de har sitt tankesätt och le-
ver lite utanför samhället även om de lever i samhället. Där kan det ju bli 
krock. [...] De har så starkt nätverk på ett annat sätt. Det kan vara svårt för 
mig att förstå som har en mamma och en pappa och that’s it, det är min fa-
milj så, och så nu man och barn förstås. Men inte kusiner att ha sådan kon-
takt med. Och där kanske det blir en krock för där kanske socialtjänsten 
borde använda sig av nätverket mer. För de har respekt för sitt nätverk på 
ett annat sätt. Jag tror inte att de vill blanda in samhället så ofta. (ip11) 

En av socialarbetarna problematiserar Socialstyrelsens uppmaning till soci-
alarbetare och socialtjänsten att använda människors nätverk i allmänhet 
och romers nätverk i synnerhet (Socialstyrelsen 2006b):  

Men när det kommer anmälningar blir ju så många inblandade mot när 
man kanske har anmälningar mot svenskar. Då är inte kusiner lika engage-
rade. Då borde man använda nätverket på ett positivt sätt. För det kan ju bli 
motsträvigt för oss om kusinerna lägger sig i för mycket på ett sätt som vi 
inte tänker oss är som det ska. Nej du, nu trasslade jag in mig lite men … ja 
det är klart att man märker kulturella skillnader så. (ip11)  

Samarbete med nätverket kan i konkreta fall försvåra genomförandet av 
barnperspektiv i utredningen, eftersom det kräver att socialtjänsten kom-
mer till tals med det aktuella barnet. I kraft av detta konkretiseras spän-
ningen mellan barnets individuella och minoritetens gruppbaserade rättig-
heter. Ett exempel är en flicka som kallades till kontoret, men inte dök upp 
”utan då var det någon sorts familjeöverhuvud som skulle komma” (ip3).  

Med referens till Socialstyrelsens rapport (2006) kan vi kanske se detta 
som ett uttryck för de romska klienternas skepsis inför kontakt med stor-
samhällets socialt kontrollerande institutioner och som en självklar del av 
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romers erfarenhet av diskriminering och förföljelse. Frågan är vad som sker 
med barnet i de fall det företräds av patriarkala nätverk som potentiellt ser 
barnet som objekt. 
 
När unga bidrar till familjens försörjning 
Socialarbetarna anser inte att barnmisshandel förekommer i romska famil-
jer ”mer där än någon annanstans, utan det är andra saker som vi tycker är 
tokiga” (ip1). Respondenten menar att det är förhållandevis vanligt att 
barn och unga med romsk bakgrund anmäls för snatteri66 eller stöld. Män-
niskor kallas vanligtvis inte till socialkontoret på grund av snatteri, men 
detta socialkontor gör undantag från regeln när socialarbetarna tolkar 
snatteriet som ett tecken på att barn far illa i vidare mening, beroende på 
att snatteriet uppfattas som ett led i barnets roll som familjeförsörjare. 
Arbetsgruppen befarar att barn kan fara illa om de tvingas stjäla som ett 
led i familjens försörjning: 

[...] och man blir rädd [därför att] det känns som om det är på uppdrag av 
någon vuxen […] för att hon är inte straffmyndig så hon kan ta det här. Lite 
så känns det. (ip1) 

Dessa snatterier förefaller vara annorlunda strukturerade jämfört med 
normalfallet där snatteriet är barnets sätt att införskaffa lyxvaror till eget 
bruk. Ett exempel är när en fjortonårig flicka tagit  

[…] tre par skor i en affär. Det var ju två par herrskor i stora storlekar och 
ett par barnskor så det var inte ens till henne själv. Så där blev vi extra oro-
liga. Dem kallar vi hit och dem träffar vi till slut. (ip1)  

När flickan greps av polisen var hon i sällskap med  

[…] släktingar och hade det här i väskan. ”Vadå, jag har inte lagt det där i 
väskan”. Det pratas rakt igenom oss allihop, man kommer ingenstans. Och 
sen, vad var det? Jo, det var en tjej, hon var tretton, fjorton, som hade tagit 
matvaror i en mataffär alltså; falukorv, knäckebröd, diskmedel, sådant som 
man bara inte tar. Då blev vi också extra oroliga och kallade dit dem. Men 
man kommer ingenstans, de kommer ju inte, det är sällan som de kommer. 
Vet ju inte ens om breven kommer fram. Det är jättesvårt. (ip1) 

Det kan vara rimligt att tolka undantaget från att inte kalla barn till soci-
alkontoret under de omständigheter som beskrivits ovan, som uttryck för 
att socialtjänsten gör en åtskillnad mellan hur tillsynes likadana problem 
hanteras. När barnet stjäl basförnödenheter till familjen istället för i syfte 

                                                      
66 Snatteri handlar om stöld av värden upp till 1 000 kronor. Försök till snatteri är 
inte straffbart i Sverige (www.5). 
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att fylla sina egna individuella behov av lyxkonsumtion och nätverket och 
barnet utför handlingen gemensamt, signalerar det för socialarbetarna att 
barnet inte lever ett fritt och självständigt liv. Det vittnar om hierarkiska 
familjestrukturer och ansvarstagande enligt den mekaniska solidaritetens 
logik. Om snatteriet däremot begås individuellt, exempelvis på grund av 
kompistryck, finner socialtjänsten inte anledning att kalla förövaren till 
samtal. Här utmanas kollektiva representationer om barnet som objekt 
eller subjekt, och ett flertal normbrott kan identifieras. Därutöver kan no-
teras att barnets börda blir flerfaldig; det bidrar till att försörja familjen, 
troligen på grund av fattigdom, och drabbas samtidigt av storsamhällets 
institutioners sanktioner för normbrott67. I denna situation kan barnet 
omöjligen handla moraliskt riktigt ur alla de involverades perspektiv, efter-
som familjetillhörigheten och tillhörigheten i den utvidgade samhällsge-
menskapen kolliderar med varandra. 

Fastän det är socialkontorets praxis att kalla dessa barn till socialkonto-
ret, påpekar socialarbetarna att det ändå finns risk för att socialtjänsten 
låter barn i dessa familjer ”vara lite mer” och att socialtjänsten är mer 
”släpphänt”, därför att socialarbetarna befarar att de kan göra mer skada 
än nytta när de ”rycker upp ett barn. Det här är ju de barnens liv någon-
stans” (ip 14). Trösklarna för ”hur illa man får fara” har höjts genom de 
senaste femton åren (ibid), men dock inte i en sådan grad att misshandel 
och graverande brister i omsorgen får pågå utan att socialtjänsten ingriper 
när den väl har fått kännedom om problemen, tror socialarbetarna. Social-
arbetarna menar att skälet till att trösklarna höjts för den aktuella katego-
rin, är att dessa människor explicit hävdar sin kulturella särart och påpe-
kar sin moraliska rätt att handla enligt sitt kollektivs representationer. 
Vilken är då den gyllene vägen mellan likabehandling, särart och risk för 
diskriminering i dessa romers fall? Vårdingripanden får enligt lagen inte 
bygga på subjektiva antaganden om ovidkommande omständigheter såsom 
samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor och det är nu som arbetet 
blir riktigt svårt. Hur skall socialtjänsten skydda romska barn utan att 
samtidigt riskera att misskänna deras föräldrars livsvärld, när/om de hand-
lingar som lett till den bristsituation som socialtjänsten har definierat och 
betecknat som ett socialt problem, förklaras moraliskt av klienterna? När 
är egentligen ett vårdingripande grundat på subjektiva antaganden om 
sociala problem och när är det objektivt grundat på något alla, oavsett 
kulturella, religiösa eller nationella sammanhang kan hålla med om? Fast 
                                                      
67 Det är återigen viktigt att understryka att grupper som associeras med en särskild 
typ av brottslighet kan granskas av andra på ett sådant sätt att uppmärksamheten 
bidrar till att andelen anmälda brott i befolkningsgruppen ökar (Sarnecki 2003). 
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alla romer inte anser att de klienter socialarbetarna beskriver handlar mo-
raliskt riktigt ur ett romskt perspektiv (jämför SOU 2010:55), har socialar-
betarna svårt att bedöma vad som är ”rätt” eller ”fel” romskhet. 

Diskriminerar socialtjänsten när den tar ”kulturella hänsyn” genom att 
se till kontexten kring det enskilda fallet eller vore det istället diskrimine-
rande att inte ingripa till barnets skydd i dessa fall? Är exemplen i sig teck-
en på diskriminering genom socialarbetarnas blotta association till snatte-
rier och de särskilda sociala mönster som utmärker dem? Är gripande av 
romska barn på grund av snatteri ett tecken på ett selektivt och stämplande 
tänkande i samhället i stort som kommer till uttryck hos butikernas över-
vakande personal, när de övervakar personer som uppfattas som främ-
mande och associeras med normbrytande beteende med större noggrannhet 
än andra (jämför Sarnecki 2003)? Varför överhuvudtaget tala om kultur 
och etnicitet om de individuella fallen snarare belyser välfärdsglappets 
konsekvenser för delar av den romska befolkningen? På detta område 
sammanstrålar särarts- och likhetstänkandets logiker. Tillsammans med 
den etniska kategoriseringen, den etniska gruppidentiteten och de historis-
ka etniska relationerna verkar lösningar som lever upp till alla involverade 
kollektiva representationer svårfunna.  

Snatterierna sker i en särskild ekonomisk och försörjningsmässig kon-
text som motiverar en exkurs om vissa romers utsatta ekonomiska situa-
tion och deras interaktion med den instans inom socialtjänsten som skall 
förverkliga samhällets intention att ”främja människornas ekonomiska och 
sociala trygghet” och ”jämlikhet i levnadsvillkor” (1 kap. 1§ SoL). 
 
Likabehandling som diskriminering 
En av arbetsgruppens närmaste och viktigaste samarbetspartners är för-
sörjningsstöd där socialbidrag hanteras. Dessa två arbetsgruppers uppfatt-
ningar om hur människor bäst blir hjälpta skiljer sig åt på ett sätt som kan 
härledas till systemets respektive livsvärldens logiker. En av respondenterna 
berättar att romer kan ha stora svårigheter att få rätt hjälp med ekonomis-
ka försörjningsfrågor68:  

[...] romer ligger ju jädrigt risigt till kan jag ju säga om man får. Jo men det 
får man visst det säga, för det tycker jag att de gör. Och somalier kan nog 
också göra det också, men inte i samma utsträckning. (ip4)  

                                                      
68 Detta villkor delas av den somaliska gruppen, menar hon. Orsakerna till att dessa 
grupper är ”illa omtyckta” av försörjningsstöd handlar enligt respondenten om 
skillnader i normer för bofasthet och familjestruktur samt social organisation. Vi 
ser spår av hur somalier blir bemötta av tjänstemän i Schierenbecks studie (2003).  
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När hon funderar över orsaken till romernas utsatthet i utredningar om 
rätt till försörjningsstöd, tänker hon att det kan bero på att de ofta har 
många barn och ”flyter omkring på något vis”,  

[…] och de flyttar in lite här och bor lite där, och sen helt plötsligt så sitter 
det någon annan där, som ingen vet vem det är. Och det är någon annan 
som kanske bara flyter igenom. Jag vet inte, det kan vara det. Att det är 
svårt, de är svårsorterade. Det är svårt att liksom sätta dem på plats och 
säga: var här. Jag tror, det kan vara det. Att de är, de är svåra, hm, man 
kanske inte kan få riktigt hundraprocentig kontroll på dem. (ip4) 

När respondenten säger att hon tror att försörjningsstöds diskriminering 
hänger samman med att de ”inte få[r] riktigt hundraprocentig koll på 
dem” anspelar hon på sådana svårigheter som Arnstberg (1998) påpekar 
att romer i Sverige alltid har lidit under. Socialtjänstens enheter förväntar 
sig att alla människor alltid kan nås av det socialkontor som ansvarar för 
den sociala servicen på den adress där de är folkbokförda. Möjligen hind-
rar socialtjänstens fasta strukturer den i att finna former för en fungerande 
kommunikation med dessa individer och därmed även från att praktisera 
individuella hänsyn.  

Respondenten anser att försörjningsstöd behandlar alla klienter enligt 
likadana mallar och genom sina regler, rutiner och praxis förvärrar dessa 
människors förutsättningar att klara livskriser genom att ställa orättmätiga 
krav på dem. I syfte att åskådliggöra det komplicerade samarbetet, och inte 
minst de svårigheter som hon uppfattar att klienterna drabbas av, berättar 
hon om ett ärende som hon arbetat med i åratal. Hennes egen kontakt med 
familjen är numera god, berättar hon, men det tog åtskilliga år innan hon 
fick ett mobilnummer till familjen. Vi får en relativt detaljerad berättelse 
som handlar om en tuff livssituation. Försörjningsstöd har anmält familjen 
till barn- och ungdomsgruppen upprepade gånger och respondenten har 
följaktligen utrett barnens situation flera gånger: 

Första gången så handlade det om att mamman inte fick vara kvar på SFI-
skolan69 för hon var fullständigt obildbar. Hon kunde icke hålla i en penna, 
så hon blev utslängd. Hon är ju alltså analfabet. De är romer från [en stat i 
forna Östeuropa] och helt plötsligt hade hon ju ingen sysselsättning, och när 
hon inte var på SFI så blev hon ju ensam hemma, och hon har lite psykiska 
besvär, och då började mannen krångla på sin praktik […] för han kände att 
han var tvungen att åka hem och kolla till henne.  

Och då kommer en anmälan från försörjningsstöd där det står att han inte 
sköter sina åtaganden. Familjen har [flera] barn och riskerar att stå utan 

                                                      
69 Svenska för invandrare som kan bedrivas i såväl offentlig som privat regi. 
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försörjning. Då såg vi till att mamman blev sjukskriven [och därmed fick 
rätt till socialbidrag]. Så dröjde det ett tag, och så kom det in anmälningar 
igen, och familjen ville inte ha någonting med myndigheter att göra över hu-
vud taget kan jag säga, och de anmälningarna kom också från försörjnings-
stöd. Hon var ju sjukskriven, men mannen gick ju inte och gjorde det han 
skulle för han var ju tvungen att vara hemma och passa henne. Så drog vi 
det ju en vända till, och hur det blev då kommer jag inte ihåg […] Och se-
dan kom ärendet tillbaka igen en tredje gång. Då hade de fått avslag på sina 
försörjningsstödsansökningar för de hade inte kommit när de blev kallade, 
och då tycker inte försörjningsstöd att de samarbetar. Och de förstod ingen-
ting föräldrarna […] Alltså, det är det, de kan inte.  

Och så har jag försökt att prata med försörjningsstöd tusen miljarder gång-
er, vi satt väl i sådana här träffar var och varannan vecka, och de hävdar att 
om man inte fixar det här med att klara sin försörjning då är man ingen bra 
förälder, och det måste ju jag förstå att om det glappar där så måste det ju 
glappa på andra områden också. 

Och så säger jag att alla människor kanske inte är lika, vi kanske inte kan få 
alla människor att passa i de här formerna, och vi kommer aldrig lyckas 
med de här föräldrarna, låt dem vara. Låt dem bara vara! (ip4) 

Socialarbetaren tror att problemen mellan denna familj, eller romer i all-
mänhet, och försörjningsstöd, inte behöver ha uppstått ur den konkreta 
relationen i utredningsarbetets konkreta interaktioner, utan att problemen 
snarare hänger samman med stereotyper som aktiveras av bestämda livssi-
tuationer i kombination med en komplicerad organisation där försörj-
ningsstöds verksamhet domineras av systemets handlingsorienterande lo-
gik. Detta ärende är för övrigt ett illustrativt och konkret exempel på hur 
det kan gå till när människor som är beroende av försörjningsstöd också 
blir aktuella för familjeutredning.  

Exemplet indikerar de svårigheter som delar av den romska minoriteten 
kan möta när de ansöker om försörjningsstöd som en sista väg under peri-
oder av fattigdom. Handlar de stölder som nämnts ovan om nyanlända 
romers försörjningssvårigheter under etableringsfasen? Det vet responden-
terna inte. De har små möjligheter att få en uppfattning om klienternas 
bakgrund och har följaktligen svårt att veta vad deras sammantagna livs-
omständigheter innebär för den här-och-nu-situation som socialtjänsten 
involveras i.  
 
Omhändertagande av romska barn 
För några år sedan uttryckte romska representanter i Regeringens råd för 
romska frågor farhågor för att socialtjänsten tvångsomhändertar romska 
barn på bristfälligt genomtänkta grunder. Rådets representanter ifrågasatte 
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huruvida socialtjänsten förstår vikten av att placera romska barn i en miljö 
där deras ”romska identitet kunde utvecklas” (Socialstyrelsen 2006b:9). En 
arbetsgrupp bestående av romska representanter från Regeringens råd för 
romska frågor samt företrädare för Justitiedepartementet, Socialdeparte-
mentet, DO och Socialstyrelsen skapades inom Regeringskansliet (ibid). 
Motiven till skapandet av gruppen var att den ”ligger i linje med Ramkon-
ventionen om skydd för nationella minoriteter” (1995). 

Arbetsgruppen granskade barnavårdsutredningar från 2004 och 2005 
som låg till grund för beslut om vård med stöd av LVU, i syfte att undersö-
ka om socialtjänsten till fullo uppfyllt sina förpliktelser att samverka med 
familjerna i frivillighet enligt de kriterier som en sådan samverkan kräver. 
Syftet var även att undersöka i vilken utsträckning barnen placerades i 
släktskapshem eller inom ett romskt nätverk. Nio socialnämnder granska-
des i Stockholm (Rinkeby, Farsta), Göteborg (Lärjedalen, Lundby, Berg-
sjön), Malmö (Södra innerstaden), Linköping, Hässleholm samt Vara (ibid 
s 12). Undersökningen visade att 32 romska barn omhändertogs 2004 och 
39 barn 2005. Ökningen uppfattades inte som signifikant, eftersom den 
kan förklaras med tillkomsten av nya romska grupper genom migration 
från företrädesvis Europas östra delar. Arbetsgruppen finner det sannolikt 
att de nyanlända ställer andra krav på ingripanden från socialtjänstens sida 
än redan etablerade grupper.  

Drygt hälften av barnen placerades med en långsiktig planering i famil-
jehem, men endast tre av dem placerades i ”sitt nätverk”. Båda sidor anser 
att nätverksarbetet i allmänhet kunde ha bedrivits mer konsekvent och 
genomgående. Socialstyrelsen ger socialtjänsten kritik för att den genom 
detta brister i att tillgodose barnens rätt att behålla och utveckla sin kultu-
rella identitet och sitt språk; de utredande socialsekreterarna har inte pratat 
med barnen om identitet och ursprung, trots att barnets självbild samt dess 
kunskap om den egna personligheten och bakgrund är viktiga för identi-
tetskonstruktionen. Granskningen genomfördes när utredningsmanualen 
BBIC ännu var på planeringsstadiet. Socialstyrelsen rekommenderar att 
BBIC:s utredningsmetod används framöver för att höja utredningars och 
placeringars kvalitet (Socialstyrelsen 2006b).  

Mot bakgrund av underlaget kunde utredningen inte dra slutsatser om 
huruvida romska barn utsätts för tvångsinsats i onödan, utan Socialstyrel-
sen bedömde att socialtjänsten haft goda grunder för sina insatser i samtli-
ga fall och uppger att de socialarbetare som ingick i studien anser att de 
snarare är något mera avvaktande med att ingripa till romska barns skydd 
jämfört med andra barn. De romska representanterna ansåg emellertid att 
studiens resultat var missvisande. Socialtjänsten tillämpade förvisso lagar 
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och regler såsom de borde, de hade hört de involverade familjernas upp-
fattningar, men de berörda familjerna ansåg inte att de hade blivit hörda 
på det sätt som de önskade och behövde.  

 
Omhändertaganden av romska barn i fallstudien 
I likhet med handläggarna i Socialstyrelsens rapport (2006) anser respon-
denterna i min fallstudie att det finns risk för att socialtjänsten hellre age-
rar för vagt än för starkt i ärenden som rör romer. De romska barnen ris-
kerar följaktligen att lämnas i sticket av socialtjänsten, som i sin intention 
att inte uppträda kränkande accepterar större brister i dessa familjer än i 
andra.  

Även när socialarbetarna anser att de har skäl för att göra något får de 
”blunda och man får titta på lite för att man inte har möjligheten” (ip 21). 
Detta gäller främst förhållanden som socialarbetarna anser är oroande, 
men där vårdnadshavarnas definition av situationen är en annan än social-
tjänstens och frivillighet och samförstånd därför inte kan förverkligas. 
Respondenten ovan har dock svårt att sätta fingret på vad som villkorar 
socialtjänstens brist på ingripanden. Det handlar inte om ett medvetet val 
som kan explicitgöras i socialtjänstens dokumentation, menar hon, utan 
om en slags inre tystnad eller stumhet inför de dilemman som mötet med 
dessa familjer väcker. Hon sätter fingret på hur svårt det kan vara att ver-
balisera vad som sker när representationer för det goda livet utmanas, när 
ömsesidiga tillskrivningar av uppsåt och egenskaper hindrar varje annan 
form för kommunikation än ett slags tystnadens, avvisandets och främ-
lingskapets kommunikation. Sådan kommunikation blottlägger i det speci-
fika fallet majoritets- och minoritetsgränser och fjättrar allas handlingsut-
rymme.  

Med en blick på Socialstyrelsens rapport (2006) var den romska refe-
rensgruppen skeptisk till rapportens resultat som visade att romer inte 
diskrimineras av socialtjänsten, eftersom någon konkret diskriminering i 
form av avvikelser från regelverket inte kunde påvisas. Liksom i berättel-
serna ovan har socialtjänsten handlat korrekt enligt regelverket och försö-
ker utöva sitt uppdrag att verka till skydd för barn i utsatta situationer. På 
det socialkontor jag studerar känner några av socialarbetarna till Socialsty-
relsens rapport, men de känner inte till romernas skepsis mot dess resultat. 
Det innebär att Socialstyrelsens slutsatser allena har legitimitet på det soci-
ala arbetets praktiska fält. En av de erfarna respondenterna refererar 
självmant till rapporten under vårt samtal: 

[…] romska föreningen gick ut och sa att det var mer romska barn som blev 
omhändertagna, och de konstaterade att det inte var så [eller] att man inte 
kunde visa det. Då gick ändå Socialstyrelsen ut med att det inte föreligger. 
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På det sättet kan jag ändå säga att jag inte tror att det beror på att föräld-
rarna inte är villiga att ta emot insatser, utan många av dem har ingen upp-
fattning om vad det är för hjälp de kan få. De förstår inte att de, alltså i de-
ras värld hjälper man ju varandra. Det är en helt annan utgångspunkt. 
(ip21) 

Socialarbetaren berättar att hon tror att Socialstyrelsens resultat hade varit 
mer givande för socialtjänstens verksamhet om rapporten hade problemati-
serat frågan om hur de granskade socialkontorens personal hade kommu-
nicerat med klienterna om de frivilliga insatser de erbjöd. Hon lyfter upp 
den centrala fråga om livsvärldar som saknas i rapporten och som den 
romska referensgruppen understryker när de framför att romer inte har 
den påverkansmöjlighet i LVU-utredningar som granskningen redovisar.  

Min tolkning är att skillnader mellan livsvärldar i det konkreta fallet 
kan innebära att de berörda familjerna inte kan avkoda de erbjudanden om 
frivilliga lösningar i samförstånd som socialtjänsten dokumenterar att den 
ger. Med andra ord förmår inte socialtjänsten förstå klienternas livsvärld 
och interagera med dem inom livsvärldens ramar. Socialstyrelsens och re-
geringskansliets representanter understryker korrektheten i utredningens 
förfarande och dess resultat, medan de romska representanterna under-
stryker brister i kommunikationen. Detta kan förstås som diskrepansen 
mellan system och livsvärld där Socialstyrelsen hävdar den systemburna 
korrektheten i förfarandet, medan de romska representanterna snarare 
understryker vikten av ett livsvärldsförankrat diskursetiskt förfaringssätt. I 
rapporten kvarstår således frågan om vilka moraliska representationer som 
styr sociala relationer och vad som i slutändan skall värderas som jämlik-
het inför välfärdsstaten outredd. Inte heller problematiseras institutioner-
nas räckvidd och makt på ömse sidor med följden att socialtjänst och 
släktsammanhållning och minoritetskap kommer att stå emot varandra. 
Rapporten framstår i sin färdiga form som ett exempel på diskursetikens 
andra hinder, en skenbar universalism som inte till fullo erkänner alla ak-
törers livsvärldsperspektiv.  

Det är min tolkning att spänningen mellan Socialtjänstlagens föreställda 
neutralitet samt dess abstrakta medborgarskap och konkreta människors 
livsvärld manifesterar sig här. Om en människa skall känna sig hörd behö-
ver hon inte bara kunna utnyttja sin rätt att yttra sig, utan den som yttran-
det riktas till måste genom handling visa att hon hört den andre i 
diskursetisk mening. Förutsättningen för att kommunikativt handlande 
skall äga rum är att alla deltagare betraktar alla andra deltagare i den 
kommunikativa processen som både talare och lyssnare som gör sig för-
stådda genom att tydligt referera till den objektiva (sanningskriterium), den 
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sociala (giltighetskriterium) och den subjektiva världen (ärlighetskriteri-
um). När det är fallet kan alla deltagare resa anspråk på att deras yttran-
den äger moralisk eller normativ giltighet. Giltighetsanspråken kan anting-
en accepteras eller bestridas av de andra aktörerna, men förutsättningen 
för att aktörerna skall kunna förhålla sig till ett yttrande är att talarens 
anspråk är principiellt tillgängligt för en objektiv bedömning och kan kriti-
seras. Det vill säga att talaren med sitt yttrande blottlägger en referens som 
är möjlig för andra aktörer att uppfatta; den måste vara transparent. Ge-
nom detta utmanas medaktörerna till ett rationellt motiverat ställningsta-
gande som i slutändan vilar på det bättre argumentet som får auktoritet 
genom att samtliga tre kriterier är uppfyllda (Habermas 1984b:145). Men 
det är inte självklart i konkreta situationer att det finns ett ”bästa argu-
ment”.  

I ett tidigare exempel hävdar en mamma explicit sin rätt att tillämpa aga 
som redskap i uppfostran med ett bälte som tillhygge är socialarbetaren 
uppriktig när hon redogör för sin specifika roll och socialtjänstens allmän-
na skyldigheter70. Men ”sanningen” om socialtjänstens roll äger inte alltid 
giltighet för klienterna. Eftersom socialtjänsten har makt att ingripa i fa-
miljelivets intima sfär med tvång och rasistiska praktiker är ett välkänt 
fenomen i svensk historia, hur skall då klienten veta att socialtjänstens 
påstådda sanningsenlighet och uppriktighet inte bara är ett sätt att under 
lammets täckmantel bedriva assimilation genom tvångsomhändertaganden 
av gruppens barn? 

Någon diskussion om explicita skillnader i värderingar eller liknande, 
framgår inte av Socialstyrelsens rapport och de djupare frågorna om kol-
lektiva relationer, identitet och jämlikhet berörs heller inte. Möjligen är 
rapporten ett uttryck för att Socialstyrelsen brister i en djupare förståelse 
av dessa människors djupt kända representationer för de sociala relatio-
nernas organisering. 

Det är värt att notera att frågan om erkännande av nationell minoritets-
status de facto har gett den romska minoriteten möjlighet att företrädas i 
regeringens rådgivande organ. I kraft av erkännandet får minoriteten möj-
lighet att göra sig hörd på statlig nivå och är inte enbart hänvisad till 
gränsbevarande strategier i form av övertygelser och praktiker som skall 
hanteras av individer inom gruppen. Men så länge som romernas erfaren-
het och känsla av utsatthet inte bär vikt i offentliga utredningars slutsatser, 
rätten att vara olik och de komplikationer som hör ihop med förverkligan-
det av denna rätt inte berörs, är erkännandet endast retoriskt på det sociala 

                                                      
70 Se Den moraliska skillnaden: om misshandelns kontextuella betydelse 
under rubriken Frivillighet under tvång i kapitel 9. 
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området. ”Att förstå den andre är inte bara en kognitiv handling” skriver 
Benhabib, ”det är en moralisk och politisk gärning” (Benhabib 2004:55). 
När vi förstår förhandlingssituationen mellan Socialstyrelsen och de roms-
ka organisationerna på ett sådant sätt skulle man kunna önska en mindre 
konsensuspräglad utgång av granskningen och en mer explicit diskussion 
om de subjektiva, kulturella och moraliska utgångspunkter som de involve-
rade aktörerna drivs av. ”De mest lyckade hermeneutiska samtalen är obe-
hagliga” fortsätter Benhabib ”just för att de sätter igång processer av öm-
sesidigt ifrågasättande, men också av ömsesidigt lärande” (Benhabib 
2004:59). 
 
Svårigheter med att rekrytera passande familjehem 
När barn ur distinkta minoritetsgrupper omhändertas av socialtjänsten och 
placeras i familjehem kan stora svårigheter uppstå. Skilda kulturella identi-
teter mellan den biologiska familjen och familjhemmet kan accentuera 
svårigheterna: 

Biologföräldrarna har väldigt svårt, en del önskar att det vore svenska famil-
jer men när det väl kommer till kritan och de ser att svenska familjer jobbar 
på ett annat sätt än de hade tänkt sig, så är det jättesvårt och familjehem-
men har jättesvårt att acceptera att biologföräldrarna har kvar sitt sätt att 
leva, de måste ju ändå utvecklas. Jag tycker att det är jättesvårt och jag 
kommer ihåg när vi skulle placera en romsk pojke. […] Efter det så säger 
jag, aldrig mer. En romsk pojke i en svensk familj, han blev halv. (ip21) 

Den romska pojken var placerad i den svenska familjen under en längre tid 
i ett hem som handläggaren tidigare haft goda erfarenheter av. Denna soci-
alarbetare har lång erfarenhet av familjehemsplaceringar och deklarerar att 
hon aldrig igen kommer att placera barn inom etniska minoritetsgrupper i 
familjer med svensk bakgrund. Samtidigt påpekar hon att socialtjänsten 
har stora svårigheter att rekrytera familjehem inom denna nationella mino-
ritetsgrupp vilket naturligtvis är ett stort dilemma:  

Men att acceptera de olika kulturerna skapar otroligt stora svårigheter [så-
väl för biologiska föräldrar som för familjehemmet]. Vi har försökt genom 
att vara aktiva att rekrytera inom grupperna,[…] men de är inte benägna att 
ta hand om andra än sina egna barn om man säger så. (ip21) 

Med kommentaren ”men de är inte benägna att ta hand om andra än sina 
egna barn om man säger så” hänvisar respondenten till en social organisa-
tion vars solidaritetsgränser hon uppfattar som snäva, eftersom de avgrän-
sas till släkten och klanen enligt den mekaniska ordningens sociala rela-
tionsschema och familjepietetens pliktetik.  



300  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

Socialarbetarna uppger att socialkontoret genom åren även gjort försök 
till att påbörja samarbete med olika minoritetsgruppers föreningar i syfte 
att rekrytera familjehem. Men det har inte gett det resultat som socialkon-
toret önskat, även om andra aspekter av interaktionen har varit givande, 
påpekar respondenten ovan. 
 
Tvångsomhändertagande av ett romskt barn 
För att ge färg och djup åt handläggningens komplexa interaktioner och 
socialarbetarnas ställningstaganden mellan likvärdighet och hänsyn till 
kulturell särart i spänningen mellan mekanisk och organisk solidaritet samt 
handlingsstrategierna livsvärld och system, skall jag presentera ett särskilt 
intressant ärende från aktmaterialet.  

Ärendet uppstår när en anmälan avseende en romsk flicka inkommer 
från polismyndigheten. Flickan är omyndig och lever tillsammans med en 
ung pojke som just uppnått myndighetsålder. De bor med hans ursprungs-
familj. Polisen uppger att hennes faktiska ålder troligen är 15 år, att hon är 
gravid och har gift sig i Sverige med hjälp av falska identitetshandlingar 
som visar att hon är 19 år gammal. Hon lever således troligen i äktenskap 
på falska grunder ur svensk rättssynpunkt. Hon befinner sig i Sverige utan 
föräldrar och syskon och har ingen kontakt med dem. Hon är misstänkt 
för urkundsförfalskning på grund av den falska identitetshandlingen och 
för ett flertal grova stölder. Den anmälande polismyndigheten uppger dess-
utom misstanke om att hon utnyttjas av vuxna i ”brottslig och sexuell 
verksamhet och trafficking” (akten). ”Polisen tror sig veta var hon befinner 
sig, de vill plocka in henne snarast, risk finns att hon avviker – de vuxna 
plockar bort henne då hon är en säkerhetsrisk. Polisen vill komma åt de 
vuxna bakom de här flickorna” (akten).  

Flickan ingår i definitionen av ensamkommande flyktingbarn, men utan 
att denna term används i akten. Det är nu socialtjänstens uppgift att utreda 
var hon skall bo och att upprätta kontakt med de biologiska föräldrarna. 
Dokumentationen handlar huvudsakligen om utredningen av svärfamiljens 
lämplighet som familjehem, samt kvalitén i relationen mellan flickan och 
den man som uppges vara far till hennes barn.  

Inom loppet av en vecka genomförs polisförhör med flickan. Socialtjäns-
tens utredare närvarar som vittne. Hon uppger att hon kommit till Sverige 
tre månader tidigare med lastbil, att hon är uppvuxen hos en släkting och 
aldrig har gått i skolan. Efter förhöret omhändertas flickan omedelbart och 
placeras på en sluten institution. 

Flickan berättar påföljande dag för socialarbetaren att hon gift sig sym-
boliskt i det tidigare hemlandet och att hon ”inte varit utsatt eller utnyttjad 
av vuxna i Sverige. Nu vill hon bara bo med sin man. [Flickan] säger att 
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hans föräldrar älskar henne som sin egen dotter” (akten). Svärfadern berät-
tar att det är sed att se sin svärdotter som sin egen dotter. Socialtjänsten 
upplyser honom om att ”enskilda hem inte får ta emot barn längre än 3 
månader utan att vara godkända” av socialnämnden (akten). I en anteck-
ning sexton dagar efter tvångsomhändertagandet redogör utredaren för 
följande:  

Jag berättar för henne att vi tycker det känns svårt för oss att göra den här 
utredningen, eftersom vi vet så lite om hennes förhållanden. Samtidigt som 
det verkar tryggt och trevligt i hemmet […] så har hon motstridiga och 
märkliga förklaringar, säger jag till henne. Säger vidare att vi skall ta upp 
med vår chef om hon kan få åka hem, och vi gör klar utredningen då hon 
bor kvar hemma. Hon säger att i så fall skall hon inte försvinna. (akten).  

Enhetschefen bedömer dock rymningsrisken som stor och beslutar att 
flickan skall stanna kvar på institutionen. Fem dagar senare föder hon sitt 
barn och omplaceras till ett hem för mödrar med barn. Samma dag besöker 
utredaren flickan på sjukhuset där hela fästmannens familj är samlad.  

Där befinner sig [fästmannen] uppkrupen i hennes säng. Det nyfödda i knät 
på ’farfar’ […]. Vidare finns [tre nära släktingar] i rummet. Alla är glada 
över det nyfödda barnet. ’Farfar’ är mycket stolt. [Flickan] och [fästmannen] 
visar varandra tillgivenhet. [Alla] blir mycket ledsna när vi berättar att mor 
och barn skall till [det nya hemmet] efter BB. De propsar på att barnet mås-
te hem och visas upp för släktingar enligt romska traditioner, och ställa till 
med fest. De säger att vi kan komma dit när som helst och fortsätta vår ut-
redning”. Dagen efter beslutar gruppledaren att mor och barn kan vistas i 
hemmet ”under förutsättning att vi när som helst har fritt tillträde till hem-
met. (akten).  

Dagen efter träffar utredarna mannens föräldrar och ett urval av hans släk-
tingar i syfte att förklara varför utredning inletts med stöd av LVU. Här 
redovisas motsägelsefullheter och de misstankar som kvarstår. Samtalet 
sammanfattas under rubriken ”Samtalet belyser skillnader mellan svensk 
lagstiftning och romsk kultur”: texten innehåller dock inte mycket annat 
än upplysningar om kvinnornas ålder för giftermål och barnafödande. 
Kvinnorna berättar att de var mycket unga när de fick sina första barn och 
att de fått många barn var. Fortsatta anteckningar speglar en hemmiljö 
som präglas av ”frid och fröjd” på alla sätt (akten).  
 
Socialtjänstens bedömning 
Utredaren påpekar att hon genom utredningens gång ”övertygats om att 
[flickan] kommit till [staden] i syfte att leva med den man hon älskar och 
t.v. bo i dennes familj […] Det unga paret berättar var och en för sig att de 
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älskar varandra, och vill leva tillsammans som gifta”. Hemmet beskrivs 
som ”välskött, lugnt och välorganiserat. Det lilla barnet får god omvård-
nad av modern och omhuldas av hela familjen. Familjen uppbär försörj-
ningsstöd”. Familjen får ”goda vitsord” av en kurator. Den betecknas som 
en ”ansvarskännande och bra familj, lugna människor”. Svärfadern ”drar 
ett tungt lass för att hålla ihop familjen och hjälpa sin sjuka fru (psykiska 
krigsskador)” (akten). Mot bakgrund av detta gör socialtjänsten bedöm-
ningen att äktenskapet bör godkännas av svenska myndigheter, flickans 
omyndiga ålder till trots:  

Att upplösa äktenskapet med en eventuellt påföljande förvisning skulle in-
nebära svåra mänskliga och sociala lidanden för [modern] och det lilla bar-
net, liksom olycka för den lilla familjen. Vår uppfattning är att det unga pa-
ret valt varandra frivilligt och av kärlek till varandra. Dessa omständigheter 
framhåller vi som särskilda skäl […] Därför avstyrker nämnden ett upplö-
sande av äktenskapet, trots att det ingåtts på falska grunder, under förut-
sättning att faderskapsutredningen entydigt utpekar [fästmannen/maken] 
som far till barnet. (akten).  

Provsvaret visar emellertid att fästmannen med all sannolikhet är far till 
barnet. Socialnämnden fastställer följaktligen att de unga ”är ett par och 
har ett gemensamt barn […] samt att [ingen] är utsatt för risk i [familje-
hemmet] utan har det bra” (akten). Avseende de rättsliga aspekterna finner 
Tingrätten flickan skyldig till urkundsförfalskning vilket hon medger. 
 
Postludium 
Året efter är familjesituationen pressad. Svärfadern är dömd till fängelse 
för en våldtäkt mot minderårig som ägde rum under utredningstiden. 
Svärmoderns psykiska tillstånd har förvärrats. Socialnämnden upphäver 
godkännandet av hemmet som lämpligt familjehem och det unga paret 
erbjuds egen bostad. Den fortsatta dokumentationen rör den unga famil-
jens sammanhållning som hotas av svärfaderns frånvaro. Här slutar akten.  
 
Socialarbetarens dubbla roll 
Detta ärende belyser handläggningens komplexa interaktioner mellan lik-
värdighet och individuella hänsyn till kulturell särart i spänningen mellan 
mekanisk och organisk solidaritet, samt handlingsstrategierna livsvärld och 
system.  

Socialarbetaren visar sin strävan efter att skilja mellan kulturella och 
moraliska konflikter och regelrätta brott mot lagen avseende myndighets-
ålder och äktenskap. Här aktualiseras frågor om särart och likhet genom 
strävandet att klienten själv skall formulera sina egna bevekelsegrunder till 
att hon befinner sig i den sociala situation som utreds. Med respekt för de 
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traditionalistiska element som situationen är sammansatt av - äktenskap i 
tidig ålder, hierarkiska och patriarkala relationer som befästs genom svär-
faderns auktoritet och utsagor - försöker socialarbetaren finna element som 
kan hänföras till den organiska solidaritetens domäner och autenticitetens 
etik. I avgörandet av autenticitetens existens i situationen ställer socialarbe-
taren frågor som berör i vilken mån den unga flickan är i kontakt med sina 
känslor. Fast denna fråga inte är explicit i dokumentationen är den högst 
närvarande i undertexten och utreds i implicit närvaro av diskursetikens 
principer om sanning, giltighet och uppriktighet. Först när socialarbetaren 
på ett djupt emotionellt plan övertygas om att flickans innersta, autentiska 
önskan är att leva tillsammans med sin man - eftersom hon är kär i ho-
nom! - känner hon sig fri inför sig själv och andra att agera på klientens 
vägnar. Socialarbetaren visar genom detta att hon strävar efter att företrä-
da flickan ur flickans eget livsvärldsperspektiv inför chef, lag och förvalt-
ning. Dokumentationen visar socialarbetarens strävanden efter att komma 
i kommunikativ kontakt med klienten, vilket är förutsättningen för att hon 
skall förstå flickans livsvärldsburna önskningar.  

Ärendebeskrivningen är socialtjänstens betraktelse av ett enskilt ärende 
och en enskild handläggares sätt att redogöra för sina ansträngningar, att 
röra sig i det rum som skapas i mötet mellan klientens livsvärldsbaserade 
och moraliskt uttryckta önskningar och behov, lagstiftningens fasta regler, 
andra myndigheters ageranden, egna chefers och förvaltningens system-
drivna föreskrifter och handlingskrav. Till detta kommer socialarbetarens 
implicita - professionsdrivna – uppfattningar om det rätta och det goda i 
den specifika handläggningssituationen. Som ärendebeskrivningens postlu-
dium antyder finns det, trots alla möjliga försök att perspektivera situatio-
nen på olika sätt, ingen position från vilken en objektiv position kan intas 
och ur vilken socialarbetaren i förväg kan säkerställa att situationen utretts 
på ett sådant sätt att ingen farit, far eller kommer att fara illa.  

Ärendet aktualiserar således det sociala arbetets dubbla roll som före-
trädare för utsatta grupper å ena sidan och statscentrerat företag å den 
andra (jämför Lorenz 1996) och visar den erfarne socialarbetarens hand-
lingsutrymme i en komplex interaktionssituation. 

 
Summering av omhändertaganden av romska barn 
Vi har sett en variation av problemställningar avseende interaktionen mel-
lan de romer som kommer i kontakt med socialtjänsten och dess socialar-
betare. Frågan om omhändertaganden av romska barn har belysts med 
utgångspunkt i Socialstyrelsens (2006) utredning som syftade till att under-
söka huruvida romska barn omhändertas i onödan. Av Socialstyrelsens 
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utredning drog jag konklusionen att Socialstyrelsen väjer för de svåra frå-
gorna avseende kulturella rättigheter och individuell frihet. I denna kontext 
anammar Socialstyrelsen systemets handlingsorientering och förklarar på 
vilket sätt socialarbetare, enligt dokumentation av de aktuella ärendena, till 
fullo uppföljer reglerna för hur en utredning skall gå till. Men de berörda 
som framför livsvärldsformulerade argument anser att de inte har blivit 
hörda. I sådana interaktionssituationer är möjligheten att överbrygga skilj-
aktigheter i ett öppet samtal där vars och ens livsvärldsburna synpunkter 
framgår och tas på allvar av alla aktörer, obefintlig. 
 
Erkännandets problematik 
Romer i Sverige har olika lång erfarenhet av band till den svenska staten 
beroende på när de kom till Sverige. Gruppidentitet och kategorisering slår 
emot varandra i en mycket komplex minoritetssituation inom en minori-
tetsgrupp vars sociala praktiker är mer eller mindre differentierade och det 
förefaller som om en kamp om ”romsk identitet” pågår internt och ex-
ternt.  

Många aktörer, inte minst romerna själva och flera av socialarbetarna, 
anser att romer diskrimineras i det svenska samhället och att socialtjänsten 
inte har redskap att hantera minoritetsfrågor. Hur kan socialt arbete bli ett 
vitaliserande led i den kamp för erkännande och upprättelse som det roms-
ka kollektivet i Sverige driver? Socialarbetarna tror återigen att ökad kun-
skap, ökad insyn i minoritetsgruppernas historia, kultur och moraliska 
övertygelser skulle bidra till att göra kommunikationen och handläggning-
en enklare (t.ex. ip 15). Kunskapsfrågan är emellertid inte helt enkel att 
reda ut, åtminstone inte enligt forskningsöversikten En inventering av 
forskningen om romer i Sverige (Palosuo 2008). Sambandet mellan diskri-
mineringen och romernas misstänksamhet och rädsla måste studeras med 
romska upplevelser av diskriminering i centrum skriver Palosuo. Ett förslag 
är psykologiska eller socialpsykologiska studier av romska erfarenheter, 
men hon påpekar samtidigt att det kan ”innebära problem om utomståen-
de skall ta sig an en sådan forskningsuppgift” (ibid:29), eftersom romernas 
misstänksamhet anses kunna leda till slutenhet gentemot utomstående.  

Dessutom är många ämnen tabu enligt romsk tradition. Detta visar att det 
inte bara finns ett behov av ny forskning, utan även ett behov av utbildade 
romer som kan ta sig an forskning som kan vara svårt för en icke-romsk 
person att bedriva (Palosuo 2008:29).  

Med Palosuos påpekande om svårigheten för ”utomstående” att komma i 
djupare kontakt med enskilda romer förstår vi att sådant är förutsättning-
en för erkännande av den enskilde klientens livsvärld, men att det samtidigt 
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är en svår balansakt för en myndighet. Det ter sig uppenbart att social-
tjänstens möjligheter att analysera de sociala problem som de möter hos 
romer och erbjuda fruktbara insatser mot bakgrund av dem, är beroende 
av den romska minoritetsgruppens möjlighet att forma den fortsatta inter-
aktionen och deliberationen i kraft av det erövrade erkännandet som na-
tionell minoritet. 

Socialtjänstens svårigheter och i viss mån dess underlåtenhet att ingripa 
till de romska barnens skydd på grund av rädsla för att diskriminera med-
lemmar i gruppen framkommer i intervjuerna och Socialstyrelsens rapport 
(2006). Sådant handlande kan ge upphov till en moraliskt/kulturellt moti-
verad handling, som snarare än att medverka till medborgarnas jämlikhet 
och erkännande, behandlar människor enligt ett kategoriskt och essentialis-
tiskt skillnadstänkande med liberalt ursprung. Ett sådant skillnadstänkande 
vilar på en uppfattning om statens begränsade ansvar för människors livs-
projekt som riskerar få konservativa följder, såtillvida att etniska minorite-
ter uppfattas som oföränderliga entiteter utan förändringspotential. 

Hur skall nu socialarbetaren handla i dessa problematiska interaktions-
situationer för att leva upp till de föresatser som uttrycks i Ramkonventio-
nen om nationella minoriteter? Ramkonventionen ger inga konkreta råd på 
det sociala området; sociala praktiker berörs knappt i svenska utredningar 
om romers rätt och Socialstyrelsen väjer för en djupgående diskussion om 
social problemtik och erkännande med utgångspunkt i de problematiska 
sociala relationer som socialarbetarna i denna studie och romer i socialsty-
relsens utredning (Socialstyrelsen 2006b) har framfört. Socialarbetarna har 
inga andra redskap för att hantera dessa situationer än dem som ligger 
inom arbetets institutionella ramar. Ändå ser det ut som om politik, statli-
ga verk och den berörda minoritetsgruppens representanter, förväntar att 
socialarbetarna skall överskrida det svenska samhällets representationer 
med ett tänkande och en praxis som ännu inte har utvecklats i samhället i 
övrigt. 
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III Avslutning 
 
 

12 Slutsatser och diskussion: Mångfald som demokratins  
utmaning  

 
 
I detta kapitel lyfter jag fram några av studiens väsentligaste insikter och 
slutsatser samt berör förslag på fortsatt forskning.  
 
Demokratins paradox 
Med utgångspunkt i konstaterad ojämlikhet mellan grupper i den svenska 
befolkningen som visar att etniska och sociala skiljelinjer sammanfaller i 
hög grad, skisserade jag inledningsvis ett antal forskares och offentliga 
institutioners uppfattningar om socialtjänstens och socialarbetares roll i 
samhällintegrationsprocessernas förlopp. I samband med detta presentera-
de jag den sociala och politiska kontext som socialtjänsten arbetar inom 
samt begreppen likhet, särart.  

Likhet och särart betecknar två möjliga förhållningssätt i statens förstå-
else och hantering av befolkningens rättigheter och behov. Likhetstänkan-
det bygger på principer om alla samhällsmedborgares likadana behov av 
samhällets service och legitimeras i termer av nödvändigheten av rättens 
och politikens neutrala utformning. Likhetspolitiken kan verka rättvis och 
universalistisk, eftersom alla samhällsmedborgare konstrueras till likadana 
mottagare av service i enlighet med en föreställning om att alla har likada-
na behov. Men den riskerar att legitimera ett diskriminerande synsätt där-
för att den är oförmögen att uppfatta människors kulturella identitet. Sär-
artsprincipen kan å andra sidan möjliggöra att kulturell identitet erkänns. 
Problemet med denna är att förverkligande av kulturella rättigheter även 
handlar om anspråk på patriarkala och/eller religiösa strukturers normati-
va giltighet inom rättstänkandet (Taylor 1994; Habermas 1994, 2005; 
Moller Okin 2002). Förverkligandet av särartsbaserade grupprättigheter 
kan leda till att grundlagsfästa individuella fri- och rättigheter åsidosätts 
för svagare skikt inom grupper och att maktstrukturer befästs som inte 
äger legitimitet inom en demokratisk samhällsordning, utan tvärtom står i 
strid emot den. Ytterligare en risk som följer med den särartsbaserade poli-
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tiken är att människor fasthålls i rigida identitetsgrupper varvid en annan 
diskrimineringsmekanism aktiveras. 

Såväl likhets- som särartspolitiken bär därför frön till repression; i det 
ena fallet genom statens makt att i likvärdighetspolitikens namn utöva 
tvångsassimilation genom rättens och politikens utformning och i det 
andra fallet genom minoritetsgruppers makt att utöva internt förtryck ge-
nom särartspolitiken. Särart och likhet bär på en spänning som skapar ett 
dilemma i det förverkligande av politiken som sker när socialarbetare och 
klienter möts. Denna spänning har jag kallat demokratins paradox. 

 
Demokratins paradox i det empiriska materialet 
Demokratins paradox genomsyrar de texter som är centrala för det sociala 
arbetets utformning inom socialtjänsten, från grundlagen till Socialtjänstla-
gen (SoL), samt andra offentliga texter av varierande tyngd och inflytande 
över socialtjänstens arbete. Bland dessa finns föräldrabalken, äktenskaps-
balken, förvaltningslagen, integrationspropositionen (reg. prop. 
1997/98:16), ett antal offentliga utredningar och rapporter samt ytterligare 
propositioner. 

I SoL, regeringens integrationsproposition och i ett flertal andra offentli-
ga texter visar sig demokratins paradox genom de tre starka representatio-
nerna mångfald, jämlikhet och jämställdhet som står i en motsägelsefull 
inbördes relation till varandra. Särart framkommer som den icke konkreti-
serade rättigheten att utöva sin kultur i moralisk bemärkelse. Denna rättig-
het begränsas emellertid av likhetspolitikens krav på jämställdhet mellan 
könen samt ett individualiserat barnperspektiv uttryckt i termer av barns 
rätt.    

I det sociala arbetets praktik visar sig paradoxen när människor av kött 
och blod interagerar med socialtjänsten. I fallstudien framträder dessa 
främst som ”familjer med starkt patriarkala värderingar, ensamkommande 
flyktingbarn och den nationella minoriteten romer. Dessa människors be-
hov och problematik uppstår i ett krav på erkännande av kulturella rättig-
heter, men också i kraft av att kulturella praktiker betraktas som sociala 
problem som skall åtgärdas. Den komplexa bild som framträder visar på 
en konflikt mellan likhet och särart som inte uppfattas av SoL. I SoL:s 
lagtexter uppfattas endast brukargrupper vars gemensamma drag faller 
utanför kulturens och det religiösa livets domäner. Brukargrupperna är inte 
baserade i människors upplevda gruppidentitet och kan således främst 
betraktas som kategorier, eftersom det inte är självklart att individerna 
inom dessa känner inbördes samhörighet med andra inom kategorin ge-
nom att förknippa tungt vägande aspekter av sin identitet med dem, även 
om det också kan vara fallet. Kategorierna existerar i kraft av välfärdssta-



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING  309 
 

tens behov av att begreppsliggöra avgränsade behovsområden i syfte att 
organisera en behovsprövad samhällsservice som skall ges till alla på lika 
villkor oberoende av klass, religion, kultur eller etnisk identitet. Indelning-
en av samhällsmedlemmarna bygger följaktligen på ett systemdrivet kate-
goriseringsbegrepp. Den företräder en explicit uppfattning om människors 
lika värde och förespråkar likabehandling utan utrymme för identitets-
gruppers livsvärldsburna livsprojekt, med följden att väsentliga aspekter av 
människors egna uppfattningar om sin identitet inte uppfattas av lagen. 

Sammantaget visar de texter som styr och vägleder socialt arbete och de 
tre empiriska exemplen att spänningen mellan individuella rättigheter och 
grupprättigheter, det vill säga demokratins paradox, inte bara genomsyrar 
det sociala arbetet inom socialtjänsten, utan dessutom tenderar att öka i 
styrka.  
 
Barnets bästa som etisk fristad 
Ur den spänning som de konkurrerande centrala representationerna åskåd-
liggör, reser sig idén om individens frihet och värdighet, uttryckt genom ett 
förstärkt barnperspektiv. Genom barnperspektivet finner socialarbetarna 
en fristad i sin roll som handläggare på individnivå och kan bortse från det 
intrikata sambandet mellan barn som individer och deras eventuella tillhö-
righet i minoritetsgrupper som ”vill överleva” (jämför Taylor 1994:64). I 
vissa fall leder detta till att frågor om kulturella och religiösa grupprättig-
heter kan hållas undan i den omedelbara face-to-face-interaktionen. I 
andra fall konkurrerar det kulturella perspektivet ut det individuella barn-
perspektivet och barnets rätt till sin kultur får en mer framträdande plats i 
utrednings- och beslutsprocesserna.  

SoL:s likhetssträvan riskerar att legitimera ett synsätt som verkar rättvist 
och universalistiskt, eftersom alla samhällsmedborgare konstrueras till 
likadana mottagare av service enligt föreställningen att alla har likadana 
behov. Men detta är en skenbar universalism som kan få diskriminerande 
följder. Om socialtjänsten istället följer den särartsbaserade politikens logik 
och tar hänsyn till familjers partikulära uppfattning om barnets bästa, även 
när denna uppfattning bygger på släktens och den etniska eller religiösa 
gruppens okränkbarhet, riskerar den å andra sidan att kränka barnets vär-
dighet som individ. Men det finns också situationer där socialtjänsten tar 
kulturella hänsyn med risk att utsatta barn i olika kulturella miljöer 
(svenska eller de som uppfattas som invandrare) får olika slags hjälp. Di-
lemmat är uppenbart och består av två faror för repression: minoritets-
gruppers eventuella interna förtryck av svagare skikt inom dem, vilket barn 
ju är, respektive statens makt att utöva tvångsassimilation mot kulturella 
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grupper genom de institutionella praktikernas utformning inom socialtjäns-
ten. 

I ett här-och-nu-perspektiv utgör paradoxen ett ständigt närvarande di-
lemma i utrednings- och beslutsprocesserna och socialtjänstens socialarbe-
tare och klienter får inte den hjälp de behöver av lagar och förordningar i 
hanteringen av dess grundläggande dilemma. Det finns dock ett starkt 
stråk i empirin som pekar mot en möjlighet att mildra demokratins para-
dox. Detta stråk är socialarbetarnas berättelser om ett idealt handlingsut-
rymme som de strävar efter att förverkliga. 

 
Det kommunikativa handlingsutrymmet och dess hinder 
Av min fallstudie framgår att socialtjänstens arbete formas i interaktion 
mellan politik, rätt och praxis och att samhällets representationer förhand-
las i interaktion mellan offentliga texter, klienter, socialarbetare, gemene 
man, andra välfärdsbyråkratier och media på ett spänningsfält där katego-
rier och identiteter uttrycks, skapas, förändras, förnekas eller erkänns. Det 
framgår också att socialarbetare framförallt uppfattar sitt ideala hand-
lingsutrymme som horisontellt och kommunikativt. Samtidigt framkommer 
det att detta kommunikativa handlingsutrymme i praktiken är ytterst be-
gränsat. Det kommunikativa handlandets bas är livsvärlden. Det är bero-
ende av en utvecklad reflexiv kapacitet, därför att all kommunikativ inter-
aktion siktar på att förnya kulturen genom den tolkningsprocess som del-
tagarna skapar gemensamt medan de kommunicerar (jämför Habermas 
1984b:146). 

Socialtjänsten skall arbeta med frivilliga insatser och i samförstånd med 
klienten i första hand, vilket uttrycker dess roll som restitutiv institution i 
livsvärlden. Men den har också möjlighet att aktivera tillfälligt repressiva 
åtgärder i form av tvångsomhändertaganden tills de restitutiva krafterna 
åter kan träda i kraft och frivilliga lösningar uppnås. Möjligheten till frivil-
liga lösningar är starkt beroende av kvalitén i relationen mellan socialarbe-
tare och klient.  

Att socialarbetare har ett visst handlingsutrymme inom socialtjänsten är 
axiomatiskt. I studier på detta område utgår forskningen huvudsakligen 
från två normativa uppfattningar om hur demokrati och social rättvisa 
bäst kan förverkligas inom socialtjänsten: i) den offentliga politiken bör 
ostört genomsyra förvaltningsstrukturen uppifrån och ner; ii) människors 
faktiska och konkreta behov bör påverka förvaltningsstrukturen nerifrån 
och upp. Det kommunikativa handlingsutrymme som framkommer i denna 
studie visar snarare att integrationsprocesserna skulle vara bäst förtjänta av 
socialarbetarens medierande roll. Detta handlingsutrymmes främsta funk-
tion är att ge socialarbetarna frihet att samordna olika aktörers intressen i 
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syfte att uppnå samförstånd inom livsvärldens moraliska domäner. I denna 
roll behöver de frihet att handla kommunikativt tillsammans med en mång-
fald av olika aktörer.   

 Idén om frivillighet och samförstånd bygger på starka föreställningar 
om att den moraliska auktoriteten inom den organiska solidaritetens insti-
tutioner, kan aktiveras genom upplysning och kunskap som ger individen 
redskap att förhålla sig reflexivt till världen, sig själv och andra. Tanken är 
att den individualistiska reflexivitetens potential skall slå rot i individens 
eget tänkande, känsloliv och handlingsmönster och bli en impuls som i 
individens upplevelse kommer inifrån. Det är således socialarbetarnas upp-
gift att få människor att utan tvång underkasta sig den moraliska discipli-
neringsprocess som är inneboende i det sociala livet, och som idealt sker 
när individen förhåller sig till moralen genom etisk reflektion om vem hon 
är och vem hon vill vara. Socialarbetarna arbetar med utgångspunkt i en 
individbaserad förståelse av självet och enligt ideal om reflexivitet och 
transparens i kommunikationsprocesserna. Detta är också diskursetikens 
kärna. Socialarbetarnas strävan efter att upprätta kommunikativ kontakt 
med klienternas livsvärld och en interaktionssituation där intersubjektiv 
kommunikation är möjlig kräver att socialarbetaren är öppen för att lära 
känna den andres livsvärld. Det kommunikativa handlandet ger arbetet 
mening och är nödvändigt för att socialarbetarna skall ha möjlighet för att 
interagera med klienterna på ett sådant sätt att ömsesidiga skillnader om 
handlingars moraliska innehåll - moraliska glapp - kan överbryggas i frivil-
lighet och samförstånd. 

Inom detta handlingsutrymme är arbetets integrerande potential förbor-
gad. Jag har kallat detta den ideala interaktionssituationen. Det kanske 
skall poängteras att det ideala handlingsutrymmet inte skall förväxlas med 
det faktiska handlingsutrymmet.  
 
Den ideala interaktionssituationen  
Den ideala interaktionssituationen har stark affinitet med teorin om kom-
munikativt som även kallas diskursetik (Habermas 1984b:188f, 2005, 
2008). Diskursetiken består av yttranden som vart och ett måste uppfylla 
följande tre kriterier: 1) Sanningsanspråk: yttrandet skall vara sant på så 
vis att det som yttrandet hänvisar till faktiskt existerar och kan iakttas ur 
alla de involverades livsvärldsperspektiv; 2) Giltighetsanspråk: yttrandet 
det skall vara riktigt med hänsyn till den legitima normativa kontext som 
det skall leva upp till; 3) Ärlighetsanspråk: den intention som talaren mani-
festerar skall vara menad så som den yttras och ha ett mått av ärlighet. 
Samförstånd i den kommunikativa situationen uppnås inte genom en enkel 
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process, utan den enskilde talarens förslag kan såväl bekräftas som modifi-
eras, delvis avfärdas eller ifrågasättas av de andra deltagarna i kommunika-
tionssituationen. För att detta skall vara möjligt måste aktörerna dels vara 
beredda att kritisera de gamla traditionernas handlingsorienterande giltig-
het, dels måste de ha möjlighet att faktiskt förnya traditionerna. Med 
andra ord kan i) kulturen endast förnyas när traditionerna har underkas-
tats reflexivitet och kan utsättas för fortlöpande revision, ii) samhället kan 
endast förnyas när legitima ordningar underkastas formella procedurer 
som kan legitimera normer och iii) personligheten kan endast utvecklas och 
förnyas i samhällen som möjliggör att en abstrakt jagidentitet kontinuerligt 
skapas och upprätthålls i en socialisationsprocess som syftar till att skapa 
självstyrande individer. En fungerande diskursetik kräver kort och gott 
organisk solidaritet och utvecklad reflexivitet uttryckt som rationellt kom-
munikativt handlande (ibid). 

Socialarbetarnas främsta identitet och roll i samhällets integrationspro-
cesser finns inom livsvärldens domäner. Livsvärlden är det förråd av kultu-
rella representationer som individen internaliserat och rättar sitt handlande 
efter, och det är i kraft av livsvärldens kunskapsförråd och kommunikativa 
interaktioner som socialisation av kommande generationer kan äga rum. 
Det är helt enkelt inom livsvärlden som normbildningen elaboreras. Be-
traktad på detta sätt är det uppenbart att socialarbetaren inom socialtjäns-
ten håller ”a key to a kind of citizenship” (Lipsky 1980:4). Det empiriska 
materialet visar emellertid att det finns åtskilliga hinder för att kommuni-
kativt handlande och diskursetik skall kunna fungera inom socialtjänsten. 
Enligt socialarbetarnas berättelser står orsaken till detta att finna i en upp-
sättning villkor som tillsammans konstituerar interaktionssituationen. Des-
sa villkor har för överskådlighetens skull delats i tre olika fält som hänförs 
till i) klienten och klientens omgivning, ii) förvaltningen och lokalpolitiken, 
iii) socialarbetaren.  

Dessa empiriskt uttryckta hinder förstås i termer av diskursetikens första 
och andra hinder. Diskursetikens första hinder uppstår när någon av aktö-
rerna i den kommunikativa situationen inte är reflexiv utan snarare har 
kollektivets moraliska bas som oreflekterad grund för sina handlingar. Det 
andra hindret uppstår när det samhälle eller den organisation som är in-
volverad i kommunikationen under universalismens täckmantel döljer och 
förskansar sig bakom ”den kategoriska giltighetens fasad” för att undgå 
gruppers eller individers krav på erkännande (Habermas 1995:29).  

 
Det kommunikativa handlandets första hinder 
Det kommunikativa handlandets första hinder uppstår i sin konkreta form 
när socialarbetarna möter klienter, som aktivt hävdar den mekaniska soli-
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daritetens interna krav på primär lojalitet mot släkten och/eller den etniska 
gruppen och hierarkiska, konforma och traditionella praktiker, vars sociala 
ordning markeras genom ålder, kön och blodsband. Detta sätts i samband 
med auktoritära familjestrukturer, hot och våld samt vuxnas och barns 
utanförskap och ojämlika levnadsvillkor, i termer av individers relativt 
begränsade möjlighet till deltagande i samhällets integrationsprocesser. 
Svårigheten består i att socialarbetaren har svårt att tolka och avkoda kli-
enternas språkliga system och att klienterna kan ha svårt att avkoda social-
tjänstens och samhällets språkliga system. När interaktionsdeltagarna öser 
ur olika livsvärldars språkliga och kulturella förråd, där den ena sidan 
strävar efter att utsätta allt för ständig, kritisk reflektion och verbal kom-
munikation, medan den andra sidan ser dessa ideal och praktiker som en 
provokation av de traditioner som bör upprätthållas, kan någon kommu-
nikation i diskursetisk mening inte äga rum. Aktörernas livsvärldar struk-
tureras av moraliska handlingsregler som upplevs som ömsesidigt hotfulla 
och undergrävande för skapande och upprätthållande av social ordning, 
och är en grundläggande komponent i det moraliska glapp som det är soci-
altjänstens uppgift att överbrygga.  

I konkreta empiriska termer handlar det om ”familjer med starka patri-
arkala värderingar” där svårigheterna accentueras i samband med utred-
ning av misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck och klienternas 
moraliskt grundade försvar för våld och ojämlikhet inom familjen med 
ålder och kön som rättesnören, vilket väcker starka känslor hos socialarbe-
tarna. Klienternas hävdande av traditionella praktiker och Guds eller mi-
noritetsgruppens okränkbarhet som argument för en handling, uppfattas 
av socialarbetarna som avvikelser. Sådana argument kan inte inlemmas i 
någon diskursetik och ligger utom räckhåll för den deliberativa demokra-
tins integrerande potential.  

Diskursetikens första hinder uppstår också genom socialarbetarnas egna 
brister som de berättar om i termer av klienternas erfarenhet av fördoms-
fullt bemötande som komponent i interaktionen. De befinner sig mellan 
olika livsvärldars handlingskrav och strategiskt handlande, och påpekar de 
att de på grund av bristande möjligheter för reflektion och kunskapsinhäm-
tande på arbetstid, har små möjligheter till att arbeta med dekonstruktion 
av de (delvis ömsesidiga) stereotyper som uppstår i glappet mellan olika 
livsvärldars handlingskrav. Utfallet av interaktionen är tvångsinsatser och 
att klienten känner sig kränkt av samhällets intrång i den intima sfären. Ju 
större moraliskt glapp mellan socialarbetare och klient, desto mer krävan-
de är den process som potentiellt kan leda till upprättande av en kommu-
nikativ handlingssituation. Vidare visar sig diskursetikens första hinder när 
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socialtjänsten interagerar med klienterna med utgångspunkt i redan färdi-
ga, historiskt frammejslade uppfattningar om vilken service som kan och 
bör ges. Detta utvecklas nedan under rubriken Klientifieringsprocessens 
andra sida.  

När kommunikativt handlande inom socialtjänsten inte kan uppnås ser 
socialarbetarna ingen annan möjlighet än att aktivera socialtjänstens sy-
stemmekanismer för att om möjligt ”tvinga” fram diskursetiken med stöd 
av Lagen om vård av unga (LVU). Systemets tvång är på så vis alltid poten-
tiellt närvarande i interaktionen mellan socialarbetare och klient, vilket 
visar att restitutiva och repressiva praktiker går hand i hand inom social-
tjänsten. 

 
Det kommunikativa handlandets andra hinder 
Det finns således situationer som endast kan drivas igenom med systemets 
makt. Men uppifrånkommande repressiv makt er svårförenlig med moder-
na institutioners identitet som demokratiskt handlande aktörer, eftersom 
det är den moderna statens ofrånkomliga plikt att erkänna varje människas 
rätt till erkännande för sitt särskilda livsprojekt. Därför tenderar institutio-
nerna i varierande grad att utveckla handlingsstrategier som syftar till att 
dölja den ojämlika maktutövningen varvid en skenbar universalism och en 
felaktig förståelse av likvärdighet inom institutionerna aktiveras. Sådan 
interaktion präglas av institutionaliserad brist på intersubjektivitet och 
repression genom ett element av tvång. Snarare än att vara kommunikativ 
bäddar samhällsinstitutionen in sitt handlande i föreställd neutralitet och 
omgärdar sig med rigida moraliska principer där människors konkreta, 
möjligen särartskända, behov förnekas. Det kommunikativa handlandets 
andra hinder handlar således om de repressiva följderna av att offentliga 
institutioner praktiserar (föreställd) neutralitet och universalism i mötet 
med klienter vars önskningar och behov är explicit kulturellt laddade.  

Diskursetikens andra hinder är flerfaldiga i det empiriska materialet och 
visar sig dels som SoL:s (föreställda) neutralitet inför människors identitet, 
dels som lagens skapande av ett diffust invandrarbegrepp uttryckt som 
”familjer med starkt patriarkala värderingar”. Det framkommer även i 
interaktionen med brukarkategorin ensamkommande flyktringbarn samt 
den nationella minoriteten romer. I praxis har detta hinder följder för soci-
altjänstens möjlighet att möta de tre grupper och kategorier som framträtt i 
det empiriska materialet.   

På en konkret empirisk nivå framträder byråkratin och lokalpolitiken 
som ett väsentligt hinder för diskursetikens genomförande. Jag har beskri-
vit detta i termer av att den offentliga byråkratin i hög grad styrs av sy-
stemlogik och har konstaterat att systemet i ökande grad koloniserar den 
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livsvärld som socialarbetare är beroende av att kunna förnya genom kom-
munikativt handlande i sitt samspel med klienterna. Systemets ökande 
dominans i interaktionen försvårar förnyelse av livsvärlden med social-
tjänstens hjälp och spelar genom detta en väsentlig roll i integrationspro-
cessernas förlopp. 
 
Klientifieringsprocessen och dess andra sida 
När den enskilde klienten förstått att hennes reella behov inte uppfattas av 
socialtjänsten, tvingas hon förställa sitt problem så att det passar in i byrå-
kratins specialiseringsområde. Detta har jag kallat för klientifieringsproces-
sernas andra sida. Klientifieringsprocessens andra sida visar med andra ord 
vilka som inte omfattas av lagarna och därför får svårt att känna sig som 
”lagarnas föreskrivare”. Den handlar samtidigt om klienternas kreativa 
gensvar på sin ickeexistens i lagstiftningen som uttrycks i de ansökningar 
som inte till fullo korresponderar med klientens faktiska situation. Klienti-
fieringsprocessens andra sida visar med andra ord de utelämnades omfor-
muleringar av sina förnekade behov, ofta så att de passar in i samhällets 
stereotypa uppfattningar om deras livsomständigheter vilket, i detta speci-
fika fall tenderar att förstärka stereotypa uppfattningar om invandrares 
”främmande” sociala praktiker.  

Ett emancipatoriskt och kritiskt socialt arbete i statens regi hör emeller-
tid idealt samman med insikten om att alla människor är medskapare i 
samhällets integrationsprocesser. Om byråkraten ensidigt låter lagarna 
”flyta genom sig” i en vertikal rörelse uppifrån och ner, kvävs klienternas 
möjlighet att göra sina livsvillkor och livsmål kända för samhället via soci-
alarbetaren. Kunskapen om klienterna faktiska önskningar och behov är 
ofta tydligt och direkt formulerade av klienterna själva, men måste ibland 
även avläsas genom de ansökningar som är uttryck för klientifieringspro-
cessens andra sida. Därför måste socialarbetaren sätta sig in i de omstän-
digheter som villkorar sådana ansökningar och är beroende av sin kompe-
tens som kommunikativt handlande aktör. När denna kompetens inte ut-
vecklas på ett tillfredsställande sätt ur integrationssynpunkt blir utfallet att 
ansökningar läggs åt sidan och något ärende inte kan upprättas. Snarare än 
att fördöma sådana ansökningar har socialtjänsten och samhället i stort 
möjligheten att vända erfarenheten av sådana ansökningar inåt mot sam-
hällsinstitutionerna själva och, genom att sätta det kommunikativa hand-
landets diskursetiska potential i rörelse, öka sin förståelse av dem och an-
vända dessa insikter som stoff för reflektion kring samhällsmedlemmarnas 
faktiska behov och socialtjänstens faktiska uppgift i ett samhälle som präg-
las av mångfald och därför ständigt måste förändras. 
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Konforma och reflexiva aktörer i utrednings- och beslutsprocesserna 
Vi har sett att socialtjänstens verksamhet och lagkorpus styrs av handlings-
strategier som syftar till att dölja en ojämlik maktutövning och att en 
skenbar universalism och felaktig förståelse av likvärdighet finns inom den. 
Sådan interaktion präglas av institutionaliserad brist på intersubjektivitet 
och repression genom ett element av tvång. Snarare än att vara kommuni-
kativ bäddar samhällsinstitutionen in sitt handlande i en föreställd neutrali-
tet och omgärdar sig med rigida moraliska principer där människors kon-
kreta, möjligen särartskända, behov förnekas eller helt enkelt förtigs.  

Kommunikation i diskursetisk mening är emellertid nödvändig för att 
samhällets mål om att allt arbete inom socialtjänsten skall ske i frivillighet 
och samförstånd, skall kunna uppnås. Två krafter motarbetar diskurseti-
kens eller det kommunikativa handlandets utrymme. Dessa skall inte ses 
som personer eller entiteter per se utan som handlingsstrategier. Den ena är 
den mekaniska solidaritetens representationer i form av traditionalism, 
repressiv rätt och konformitet och det andra är systemets målrationella 
handlingsorientering, som jämte dess styrningskapacitet, visar sig på ett 
direkt och handgripligt sätt i det konkreta utrednings- och beslutsarbetet. 
Betraktade på detta sätt framträder en överraskande likhet mellan den 
mekaniska solidaritetens och systemlogikens effekter. Den mekaniska soli-
daritetens effekter på sociala relationer är ökad konformitet genom upp-
rätthållande av traditioner, medan systemets effekter är ökad konformitet 
genom ett endimensionellt likhetsbegrepp. Både diskursetikens första och 
andra hinder uppstår där hierarkiska och konforma kommunikationsstruk-
turer möter och hindrar reflexiv kommunikation. Båda blockerar det 
kommunikativa handlandets potential att mildra demokratins paradox och 
stärka samhällets integrationskapacitet. 

Den auktoritära byråkratiska styrformen inom socialtjänsten, ofta kal-
lad New Public Management (NPM) riskerar att sätta arbetsdelningens 
normutvecklande arbete genom kommunikativt handlande ur spel genom 
att den bidrar till att försvåra socialarbetarnas möjlighet att mildra demo-
kratins paradox. Även om sådan kommunikation naturligtvis också sker 
på andra fält i samhället såsom det framkommer i exemplet om den natio-
nella minoriteten romer, är det av vikt att samhället kan erbjuda utsatta 
grupper en väg in i de normbildande processerna på alla de fält där inter-
aktion mellan individ och stat i någon mening äger rum. Nödvändigheten 
av detta kan inte nog understrykas. Men systemet bidrar inte till detta 
normbildande arbete och utgör i sin nuvarande form en blockering i den 
deliberativa demokratins procedurala processer eftersom det drivs av en 
logik som inte förmår bidra till integration mellan livsvärldar.  
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Det skall understrykas att socialarbetarna inte förnekar nödvändigheten 
av en byråkrati som bidrar till att arbetet kan utföras på ett korrekt och 
rättssäkert sätt. Men de vägrar att oreflekterat reproducera politikens of-
fentliga diskurs och kräver utrymme för att i egenskap av kommunikativa 
experter utreda varje enskild situation så att så vederhäftiga fakta som 
möjligt skall styra utfallet av interaktionen. De kräver på så vis rätten att 
följa sin professionella och personliga etiska röst och sin moraliska överty-
gelse som samhällsmedborgare. De kräver också rätten att uppfylla vad de 
uppfattar som ett särskilt ansvar att inte följa det drev i samhället som 
moralisk panik över moraliska glapp ger upphov till.  

Därför bör socialtjänstens socialarbetare få möjlighet till att använda re-
dan existerande metoder för kommunikativt handlande och till att utveckla 
metoder där de saknas. I prövandet av detta handlingsutrymme kan hållba-
ra sätt för kommunikation vaskas fram, även när förutsättningarna för 
diskursetik synes vara långt bortom räckhåll. Det finns exempel på situa-
tioner i det empiriska materialet där socialarbetare och klienter tillsam-
mans övervunnit det motstånd som livsvärldar med starkt divergerande 
representationer kan åstadkomma, och i samarbete med klienten lyckats 
upprätta kommunikativa situationer trots allt.  

Även om ett problematiskt samspel mellan livsvärld och system framträ-
der i det empiriska materialet, måste det undersökas åtskilligt närmare om 
mer konkreta analyser skall kunna göras av huruvida den systemburna 
byråkratin hindrar samhällets möjlighet att utveckla en livaktig demokra-
tisk praxis inom socialtjänsten. Närvaron av en livaktig diskursetisk kom-
munikation är, mot bakgrund av denna studies teoribildning och analysen 
av det empiriska materialet, nödvändig för att socialtjänsten skall kunna 
vara en del av en livaktig demokrati i kraft av vilken integration är möjlig. 
Det handlar om möjligheten att formulera och utveckla praktiker inom 
socialtjänsten som korresponderar med den ideala interaktionssituationen 
och därmed även den deliberativa demokratimodellens grundläggande 
idéer.  

Men det kommunikativa handlandets potential är inte självklar som in-
tegrerande kraft inom socialtjänstens verksamhet i fallstudien. Utöver de 
skäl som jag har angivit ovan, är det relevant att söka ytterligare skäl, eller 
orsaker, till detta förhållande. En möjlig orsak kan sökas i socialarbetares 
formellt underordnade roll inför socialnämnden. En tanke värd att pröva 
är om denna underordning fasthåller socialtjänsten i ett traditionalistiskt 
tankearv som, tillsammans med förvaltningens systemdrivna dominans, 
undergräver socialarbetarkårens oumbärliga, normbildande funktion i 
samhällsintegrationens arbetsdelning. Det som behöver undersökas är den 
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historiska bakgrunden till socialarbetares underordning inför socialnämn-
den i ett köns- och maktperspektiv, samt hur detta förhållande samspelar 
med den ökande systemstyrningen inom offentlig förvaltning.  
 
Anomi, deliberation och demokrati 
Anomi 
Det är Durkheims insikt att enbart en ökning av befolkningsmängden, det 
vill säga ökad differentiering och volym eller materiell täthet, inte räcker 
för att organisk solidaritet skall uppstå; den förutsätter även ökad densitet 
eller moralisk täthet i termer av samstämmighet mellan människors mora-
liska representationer. Rörelsen mot denna samstämmighet är betydelsefull 
för skapandet av sociala band (Durkheim 1893a/1984:203f). Den moralis-
ka integrationen sker genom en kommunikativ process i vilken olika typer 
av professionsgrupper spelar en central roll (Durkheim 1893a/1984:xxxvi, 
243ff). Till detta har fogats att inte bara professionsgrupper utan även 
exempelvis minoritetsgrupper spelar roll i samhällsutvecklingen.  

Det tillstånd av ojämlikhet som har gett upphov till denna studies pro-
blemställning pekar mot ett tillstånd av anomi i det svenska samhället. 
Anomi är viktigt för förståelsen av integration, eftersom det är ett begrepp 
som gör det möjligt att avläsa tecken på den bristande integration som 
uppstår när kontakten mellan kollektivet och den enskilde eller mellan 
grupper i samhället är gles. När detta är fallet kan ”moraliska glapp” inte 
övervinnas därför att gemensamma moraliska representationer inte upp-
står. Anomi uppmanar till utveckling av kommunikativt handlande därför 
att anomi är ett tecken på att gamla normer är stadda i transformation och 
därför kräver deliberation. Anomi pekar på skevheter i samhällets integra-
tion som genom kommunikation bör och förändras. Just därför lämpar sig 
anomibegreppet utmärkt för studium av integrationsprocesser och sam-
hällsförändring. Anomi uppstår när kommunikation, deliberation och re-
flektion av någon orsak inte får tillräckligt utrymme i den offentliga verk-
samheten (Durkheim 1893a/1984:173f, 295ff, 1957/1992:79; Habermas 
1995:65ff; Benhabib 2004:37). Ytterst handlar det om politikens och la-
garnas oförmåga att uppfatta, omfatta och integrera en mångfald av grup-
pers och individers olika viljor och livsprojekt.  

De olika empiriska exempel som berörts visar inte en riktning för integ-
rationsarbetet. Detta tyder på att integrationsprocessernas förlopp och mål 
kännetecknas av en viss rörlighet genom att många röster och viljor ger sig 
till känna. I viss mån kommer även minoriteternas röster fram i det empi-
riska materialet, om än endast i exemplet med den nationella minoriteten 
romer (t.ex. i Socialstyrelsen 2006a samt SOU 2010:55). 
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När jag nu har kommit till slutet av detta arbete kan jag konstatera att 
jag har påvisat att socialtjänsten härbärgerar en djupgående paradox, att 
paradoxen kan mildras, men inte upplösas inom ramen för det tänkande 
som står till buds. Det är viktigt att ha den språkligt definierade, sociala 
världens begränsningar klara för sig när samhällsfrågor undersöks så fors-
karen inte hänfaller åt tankebanor som förleder oss att tro att det sociala 
livets komponenter kan blandas om, ges ut och tas bort som korten i en 
kortlek. Representationerna är förvisso föränderliga symboler för det vi 
kallar verkligheten, men det är omöjligt att tala om en värld bortom de 
kollektiva representationerna. Representationerna skapar den rådande 
ordningen och är samhällets kultur medan den förändras. Representatio-
ners förändring sker inte genom enskilda individers eller gruppers önske-
tänkande eller finurliga teorier och modeller. De möjligheter till samhälls-
förändring som är förborgade i det kommunikativa handlandet, kan bevis-
ligen tänkas fram och vi kan tala om dem, men förändringens form och 
innehåll är svår, för att inte säga omöjlig, att begreppsliggöra. Diskurseti-
kens institutionaliserade närvaro i välfärdsstatens interaktioner har poten-
tialen att med tiden skapa mer konkreta begrepp för samhällsförändringen. 

Jag har i Durkheims och Habermas efterföljd skrivit att det inte finns 
någon väg tillbaka till det traditionalistiska och mytologiska samhälle vars 
konkreta relationer och överskådlighet, tänkare som Ferdinand Tönnies 
(1887/1996) sörjde förlusten av (Durkheim 1889:115ff). Ändå kan samhäl-
len som en gång sökt erövra en självförståelse som demokratier förändras i 
riktning mot hierarkiska strukturer och konformism. Denna studie visar att 
emancipatoriska frihetsvärden, demokrati, solidaritet och jämlikhet har 
varit tillräckligt starka representationer för att bilda politik och lag. Dessa 
värden visar en vilja i en viss riktning och visar en förändring i samhällets 
uppfattning om socialtjänstens ideala uppgift och innehåll från explicit 
repression till explicit restitution. Men samhällets rörelse i restitutiv rikt-
ning är skör, ifrågasatt och synnerligen svår att genomföra. När ett diffe-
rentierat samhällets emancipatoriska och kommunikativa potential hind-
ras, kan samhället hamna i konformitetens, förtryckets och anomins statis-
ka och patologiska tillstånd. 
 
Motsägelsefullhet och konformism i de offentliga systemen  
Det har visat sig att den demokratiska paradoxen är konstitutiv för allt 
tänkande som rör samhällets integrationsprocesser och att staten - betrak-
tad genom socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinsti-
tution - inte till fullo lever upp till den demokratiska statens grundläggande 
kännetecken som är deliberation, kommunikation och reflexivitet. När 
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välfärdsinstitutionerna inte institutionaliserar reflexivitet, kommunikation 
och deliberation i de byråkratiska procedurernas samtliga led, avvisas den 
demokratins frigörande potential till förmån för de byråkratiska reglerna 
som därmed riskerar att bli ett repressivt instrument för framförande av 
statens redan färdiga uppfattning om samhällsgemenskapens innehåll. Ge-
nom detta skapar staten själv det förtryck den säger sig vilja eliminera. I de 
högst ogenomskinliga formuleringar som lagstiftningen uttrycker på denna 
punkt är det möjligt att föreställa sig att grupper som inte uppfattar att 
lagen handlar om dem i positiv mening, sluter sig samman, inåt, bort från 
den stat som inte resonerar med utgångspunkt i människors livsvärldar och 
är blind för sin egen livsvärlds betydelse för lagarnas utformning. I detta 
förtryck spelar den systemburna byråkratins allt mer dominerande ideal en 
mäktig roll. Relationen mellan livsvärld och system och dess betydelse för 
kommunikations- och integrationsprocesserna, behöver emellertid studeras 
vidare på ett mer konkret och direkt sätt i det individuella och konkreta 
utrednings- och beslutsarbetet.  

Det är möjligt att den anomiska ojämlikhet vi iakttar i samhället i stort 
delvis kan förklaras med detta. Har vi inte med Durkheim konstaterat att 
demokrati är fullständigt förbunden med mångfald och deliberation? I 
förlängningen kan sådana ogenomträngliga paradoxer som jämlikhets- och 
jämställdhetsbegreppet tillsammans bildar, skapa de konforma och hierar-
kiska strukturer som lagen och politiken säger sig vilja upplösa. När jäm-
likhets- och jämställdhetskravet vänds inåt mot staten själv, har det en 
frigörande potential, eftersom det ställer krav på statens reflexiva och 
kommunikativa förmåga. Men när jämställdhetskravet frikopplas från 
jämlikhetskravet och jämställdhetskravet ensamt vänds mot redan resurs-
svaga grupper, har det en repressiv och desintegrerande verkan. När ojäm-
likhet inför välfärdsstaten i termer av relativ fattigdom som ser ut att per-
manentas inom grupper i befolkningen och kulturell olikhet flätas samman 
med krav på ökad jämställdhet inom dessa grupper, kan de förmoderna 
strukturer som samhället säger sig vilja stävja, inte hejdas. Konformitet och 
hierarkiska relationer verkar ha en tendens att vara verksamma och starka 
i alla inåtvända grupper. 

 
Deliberation och demokrati 
Ett kriterium för fullt medborgarskap är enligt Habermas (1995, 2008) den 
enskildes känsla av att vara lagarnas upphovsman i moralisk mening. Detta 
är endast möjligt när de kollektiva representationer som lagen uttrycker 
artikulerar och omfattar individens eget livsprojekt. Ett övervägande om 
lagens innehåll och grundligt övervägda justeringar av detsamma som till 
fullo omfattar klienternas behov av kulturell närhet till såväl gamla som 
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nya gemenskaper, skulle signalera att de är inkluderade i en gemenskap 
vars gränser omfattar familjens och släktens gemenskap, samtidigt som de 
välkomnas in i det utvidgade samhälle som staten har potential att samla. 
På så vis kan staten omsätta sin pluralistiska och sammanhållande potenti-
al i demokratisk praxis. Hur detta kan gå till i praktiken är endast vagt 
skisserat i denna avhandlings 9, 10 och 11 kapitel. För att fylla en sådan 
idé med konkret, empiriskt innehåll måste detta fält studeras explicit så att 
kreativiteten får möjlighet att göra sitt med utgångspunkt i de berördas 
vardagspraktik. Som åtskillnaden mellan livsvärld och system inom social-
tjänsten visar, är möjligheten för den enskilde att få en känsla av att vara 
lagarnas upphovsman i moralisk mening, inte endast en fråga om socialar-
betarnas vilja och övertygelse. En sådan inriktning är också beroende av 
den nationella och lokala politikens och förvaltningens vilja. Detta pro-
blemfält behöver således undersökas på en konkret, interaktiv nivå i mötet 
mellan socialarbetare och klient där såväl socialtjänstens som socialarbeta-
rens och klientens perspektiv fokuseras simultant. 
 
Mångfald som demokratins villkor 
Ett demokratiskt samhälle kännetecknas av sin reflexiva och deliberativa 
förmåga, samt av att det strävar efter att stävja konformism och förtryck-
ande praktiker. Alla samhällen har potentialen att röra sig mellan frihetens 
och förtryckets värden och sociala praktiker samtidigt. Därför är det rim-
ligt att säga att demokrati aldrig kan vara ett tillstånd som definierar vilka 
vi är, utan endast en måttstock för handlande. En sådan utgångspunkt 
kräver ett erkännande av att demokrati endast existerar när dess centrala 
värden ständigt erövras på nytt, därför att en demokratisk ordning endast 
finns, medan den skapas och omskapas i social handling. Demokrati är 
livaktig och förgänglig på en och samma gång. 

Socialarbetarna hanterar samhällets moraliska panik inför ”andras” 
svårgenomträngliga traditioner. Därför är deras utredande arbete av stor 
vikt i ett samhälle som har ambitionen att behandla alla medborgare som 
jämlikar. Men ramarna kring utrednings- och beslutsarbetet är idag snäva 
och hårt styrda. En kvalitativ förändring av socialarbetarnas handlingsut-
rymme i det kommunikativa handlandets tjänst på de svårutredda områden 
som diskuterats i denna studie, skulle kunna vara ett steg på vägen till att 
vidga och fördjupa demokratisk praxis inom de offentliga institutionerna. 
När de offentliga institutionerna tar klienternas mångfaldiga önskningar 
och behov - oavsett hur väl de passar in i välfärdsbyråkratiernas redan 
färdiga verksamhet - som allvarligt menade signaler på samhällsmedlem-
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marnas faktiska behov, får samhällets offentliga institutioner rimliga un-
derlag för ett ömsesidigt och kommunikativt förankrat integrationsarbete. 
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English Summary 

 
 
Diversity as a Challenge for Democracy 
This dissertation deals with how Swedish society is confronting the demo-
cratic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a 
diversity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that 
democracy must include all members of society is central in contemporary 
welfare states. In Sweden this idea is closely related to a concept of social 
justice and equality framed in terms of the ambition to guarantee every 
member of society equal access to the national public welfare services. 

But studies since the end of the 1990s show that people’s access to pub-
lic services varies, regardless of the economic situation in society as a 
whole. This inequality coincides with a pattern of ethnic and social divides 
that tend to coalesce, threatening to make permanent the segregation and 
marginalization of newcomers (Socialstyrelsen 2010a, National Board of 
Social Service). 

Research on compulsory interventions in families under the Care of 
Young Persons (Special Provisions) Act shows that investigations of for-
eign-born children or children with foreign-born parents lead to compulso-
ry care and 24-hour care outside the home more often than investigations 
of Swedish-born children with Swedish-born parents (Lundström & Sallnäs 
2003: 207). The researchers point out that the concept of the immigrant 
“is broadly defined and includes people who differ a lot from one another” 
(Lundström & Sallnäs 2003:207). They further point out that culture, 
ethnicity, and discrimination might play a role in explaining these alarming 
statistics (ibid:210). The overall picture shows that highly contradictory 
expectations are placed on the content, working methods, and results of 
social work. In summary, the analyses of integration problems differ, and 
society (depending on the viewer’s ideological position) tends to blame the 
immigrants or individual social workers or specific offices for situations 
whose sources or mechanisms – according to the framework of this thesis – 
ought to be sought in the heart of society’s central representations.  

In this context the social services are understood as one of the societal 
institutions that institutionalize the cultural and moral conceptions of how 
life should be lived. Therefore, its function in the integration and demo-
cratic processes mirrors the ethos of society as a whole. 
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A Concept of Democracy 
One parameter of integration is the equal opportunity for every member of 
society to actively participate in society’s normative processes (Durkheim 
1893a/1984:338). In this context, integration means the respectful meeting 
of different groups who formulate a new society that includes the diversity 
of all. Assimilation is a concept which signifies a problematic collective 
relationship, in which vulnerable groups are forced to embrace the domi-
nating culture’s norms and values (compare Habermas 1983 in Carleheden 
1996:197f). Assimilation can, however, also be a voluntary process (com-
pare Lorenz 1996:162ff; Habermas 1995:29f). 

The chief characteristics of a democratic state are that it represents every 
member of society and that it is transparent, communicative, and reflexive 
(Durkheim 1893a/1984; Habermas 1995). Furthermore, one of the most 
important signs of well-functioning societal integration and a well-
functioning democracy is for a society to characterized by continuous 
movement towards the (ideal) condition in which everyone feels like the 
prescribers of the very rights they are expected to respect as addressees 
(Habermas 1995:68). This is because norms and institutional arrangements 
can only be justified if everyone who can possibly be affected by their con-
sequences can take part in the practical discourse through which they are 
adopted (ibid, 1984b; Benhabib 2004:31). This movement in the direction 
of this (ideal) condition is regarded as the core of the society’s capacity for 
integration.  

Hence, the conception of democracy that guides this study is that the 
greater the role that communication, deliberation, and reflection play in 
official activities, the more democratic the society (Durkheim 1893a/ 
1984:203ff; Habermas 1995:75ff; Benhabib 2004). Ultimately it is a ques-
tion of the ability of policies and legislation to include and integrate the 
diverse desires and life projects of groups and individuals within a common 
society. In this context, democracy is not understood as a stable and static 
state of affairs, but rather as a frail, but vigorous, condition that only exists 
to the degree that people act democratically (compare Rosanvallon 2009). 

 
The Paradox of Democracy 
The problem analyzed in this study takes as its starting point the general 
possibilities of politics of equality and politics of diversity respectively – in 
the tension between multiculturalism and diversity. Similarity and differ-
ence represent two general approaches whereby the welfare state manages 
the diverse conditions and needs of the population. This pair of concepts is 
characteristic of contemporary democracies and expresses a tension that is 
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called the Paradox of Democracy in this thesis. In the case of Sweden, the 
paradox even permeates the constitution. 

The principle of similarity risks legitimizing a discriminatory approach 
that seems fair and universalistic, since all members of society are made to 
be recipients of care in accordance with the notion that all have similar 
needs. The risk that accompanies the difference-based policy, on the other 
hand, is that it can contain essentialist ideas, and keep people locked in 
rigid identity groups. The dilemma thus consists of two dangers of oppres-
sion: 1) with the politics of similarity, the State may exercise oppression in 
the form of forced assimilation through the culturally detached design of 
law and policy; 2) with the politics of diversity, minority groups may exert 
internal oppression of vulnerable elements within the group, such as wom-
en and children (Taylor 1997; Moller Okin 2002).   
 
The Aim and Research Questions of the Study 
The empirical question motivating this study is how the social services, as a 
welfare bureaucracy, handle the democratic paradox. By studying how 
social workers conduct investigations relating to children and young people 
at a social welfare office serving half the population of a medium-sized 
Swedish city, a number of society’s human, social, and political dilemmas 
are identified and discussed. Children and young people are vulnerable and 
malleable. In relation to the various agents’ perceptions of what constitutes 
a good childhood, questions are set in motion regarding identity, equiva-
lence, difference, culture, and morals; and these can both accord with and 
go against society’s official values and standards. The question can be bro-
ken down into the following issues: 1) How are society’s values and norms 
expressed in terms of legislation, Government recommendations, and aca-
demic research of relevance to the responsibilities of the social services? 2) 
How capable are the social services when it comes to recognizing people’s 
cultural and/or religious lifeworld in the identification and treatment of 
social problems? 3) What role do the social services play as a moral institu-
tion of society in the interactive process of integration? 4) How can one 
understand the possibility for democratic action in Swedish society, when 
viewing the social services as a central moral institution? 

 
Theoretical Points of Departure and Methods 
The first part of the thesis, General frame of interpretation, consists of five 
chapters. The first chapter outlines the problem and its social and political 
context as sketched above. Several of the study’s theoretical concepts are 
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here introduced, such as democracy, diversity, multiculturalism, the politics 
of difference and similarity, and the paradox of democracy.  

Chapter 2 notes some common features in current academic research on 
social work as a welfare bureaucracy, focusing on the concept of the social 
workers’ discretion or freedom of action. Two common perceptions of this 
are discussed in terms of two Swedish studies that specifically focus on the 
social services’ responsibility for “the failure of integration” (Kamali, 
1999; Schierenbeck 2003). In my readings of these studies, it is seen that 
their research has been conducted from two different normative concep-
tions of how democracy and social justice can best be realized in the social 
services, conceptualizing two basic views of social work: 1) public policy 
should be allowed to permeate the management structure from top to bot-
tom without interference, 2) people’s actual and practical needs should 
influence the management structure, in a bottom-up fashion. The chapter 
also discusses the risk of culturalizing immigrants’ and ethnic minorities’ 
problems and the problems of essentialism and laissez-faire strategies in 
public institutions.  

Chapter 3 examines theories on how social integration and solidarity are 
organized in different types of societies and how social action is structured 
in various contexts. Collective representations and morality, understood in 
terms of mechanical and organic ideal types (Durkheim 1893a/1984; 
1893b/1978), are the central theoretical concepts used. The ideal types, 
mechanical and organic solidarity, relate to what can be termed conforma-
tional or reflexive solidarity, respectively. These two ideal types are crucial 
to analyzing any society’s social order, norms, and values. In this context, 
the concept of culture is transformed into the concept of morals as a signi-
fier of the normative side of cultural life. Hence, morals and culture are 
intimately intertwined. Moral rules possess a collectively binding power 
which legitimizes some kind of punishment of the person who violates 
them. The violation will in every society be responded to with some type of 
punishment. The type of punishment applied is a parameter of the charac-
ter of the social solidarity within society. Durkheim (1893a/1984:28, 31) 
signifies these as repressive and restitutive justice, respectively. Repressive 
justice is associated to the conformational ideal type and restitutive justice 
to the reflexive type.  

Chapter 4 presents and discusses concepts such as deliberative democra-
cy, lifeworld and system, intersubjectivity, communicative action, and dis-
course ethics (Habermas 1984a; 1984b; 1995; 2008). The concepts and 
rules of discourse ethics are a set of rules that enable communicative ac-
tion. They have been shown to be a useful tool in analyzing the empirical 
material, and demand a more detailed presentation. Discourse ethics refers 
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to basic rules that must be realized in a communicative situation inde-
pendently of who the participants in the interaction situation are. It con-
sists of three basic criteria that must be put into action: 1) Truth Claims: 
the utterance must be true in the sense that what it refers to actually exists 
and can be observed from all the lifeworld perspectives that the involved 
actors may occupy; 2) Validity Claims: the utterance should really take 
into account the legitimate normative context to which it must live up; 3) 
Honest Claims: the intent that the speaker manifests must be meant as it is 
uttered, with a certain degree of sincerity (Habermas 1984b: 188f). The 
normative basis of this theory is that social integration in a democratic 
society should be characterized by communication. Consensus in the com-
municative situation is not achieved through a simple process; instead the 
individual speaker’s proposal may be affirmed, partly modified, dismissed, 
or questioned by the other participants (ibid: 121f). The structural differen-
tiation of the lifeworld is dependent on a developed reflexive or rational 
capacity, because all communicative interaction aims to renew the culture 
through the process of interpretation which participants jointly create 
(Habermas 1984b: 146). The purpose is to enable the individuals to criti-
cize the old tradition’s action orientation in the world, and to have the 
opportunity to actually renew traditions. Habermas’s moral subject is al-
ready decoupled from the family and the group in favor of a universalist, 
cosmopolitan ideal community. In this process, a system logic that is de-
void of cultural references can be an obstacle to communicative action. 
Two further concepts pertain to this: the first and second obstacles to 
communicative action. These will be explained further below.  

Chapter 5, the methodological chapter of the thesis, seeks to explain the 
study’s choice of data collection methods, its analytical approach to the 
empirical material, and its ontological and epistemological assumptions. 
The methodological design consists of a case study of how social workers 
at one single social welfare office conduct investigations in relation to chil-
dren and young people and their families. It is qualitative and applies a 
multi-method approach. Multiple forms of data are used: 1) case files 
(n190); 2) observations of the social welfare office’s internal consultations 
(n15); 3) interviews with all the social workers at the office (n24); 4) offi-
cial texts such as laws and propositions, as well as recommendations and 
research.  

The societal context in which the social workers work, which contrib-
utes to their discretion or freedom of action, is full of wills and voices that 
have various impacts on the communicative context. Therefore, I have 
chosen to introduce and problematize what I conceive of as a number of 
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strong utterances in politics and research in specific empirical areas that 
will be explained further below. The communicative context, which I es-
tablish through a selection of relevant and potentially strong utterances, 
does not of course mirror the total complexity of interaction in the com-
municative space addressed. Hence, the quality and relevance of these ut-
terances can only be justified in a discourse ethical manner. Do they con-
tain an element of truth? Do they contain an element of validity? I can only 
argue for the legitimacy of my choice of texts by saying it was performed 
to the best of my ability, and I accordingly submit the texts to those actors 
who find them interesting enough to confirm, modify, or dismiss. 
 
Empirical focus and analysis 
The second part analyzes the empirical material. It consists of two sections. 
The first three chapters are grouped under the title The Institutional 
Frames of the Work. Here, some of social work’s basic and general work-
ing conditions are outlined, with the aim of providing an overview of the 
central and common features of all the case-processing, regardless of the 
clients’ cultural identity. The analysis will cover both how the norms and 
values of society are expressed in the law, in government recommenda-
tions, and in research of relevance to the social welfare domain, and what 
opportunities exist for the social services to recognize everyone’s cultural 
and/or religious lifeworld when expressing and resolving social problems.  

Chapter 6 discusses some key concepts, or representations, in the 
framework of the Social Services Act. It also discusses the Swedish Integra-
tion Bill (Reg. prop. 1997/98: 16). The implicit and explicit conceptions of 
culture that the two texts embody are held up against one another. The 
chapter concludes with the identification and analysis of the interviewed 
social workers’ views on cultural and religious diversity. 

Chapter 7 analyzes general opportunities and barriers to voluntary and 
consensual interaction between social workers and clients. The goal that 
interaction should be voluntary and consensual is formulated in accord-
ance with statutory requirements. However, the possibility of achieving 
voluntary consensus turns out to be closely connected with the communi-
cative quality of the interaction between social worker and client. This in 
turn proves to be determined by the social worker’s opportunities for 
communicative action. The obstacles, however, cover a diverse range of 
factors concerning the client, public management and official policy, and 
the social worker herself.  

Chapter 8 examines the options available to the social workers when, 
for various reasons, a decision concerning action cannot be taken with the 
voluntary and consensual participation of the client, and the Care of 
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Young Persons (Special Provisions) Act is invoked to justify coercive inter-
vention. The social workers’ scope of action (discretion) is analyzed in 
relation to the law, the neutrality of which turns out to be problematic (see 
below). The law explicitly distances itself from considerations of culture, 
pointing out that no “subjective social values” should guide the social 
workers’ investigations. But this clause is followed by an utterance that 
shows the legislators’ own cultural bias. An interesting example of mental 
abuse identified in the commentary on the law which uses the wording 
“families holding strong patriarchal opinions” (ref.), and this utterance is 
important to the endeavor of understanding the processes studied in this 
thesis.  

The next three chapters are combined under the title The Groups of the 
Welfare State and the Other. They focus on three examples of what hap-
pens when gender, class, race, ethnicity, and religion are elements of the 
interaction situation where social worker and client meet. The examples 
consist of empirical categories/groups that occur in the empirical material. 
These are “families holding strong patriarchal values,” unaccompanied 
refugee children, and members of the Roma national minority. This empir-
ical point of entry to the social workers’ freedom of action (discretion) has 
the disadvantage that it does not capture the intersectionality between the 
three examples.  

Chapter 9 aims to examine the practical complexity of the social work-
er’s discretion. This complexity emerges when reports about and general-
ized and stereotypical images of immigrant families put the social worker 
in the position of having to differentiate between actual social problems 
and biased reports. The category of “families holding strong patriarchal 
values” that appears in the legislative commentary on the Care of Young 
Persons (Special Provisions) Act, seems universal, i.e. could in principle 
cover the whole of the population, but in practical application it activates a 
negative conception of immigration. It is about deviant social and sexual 
practices, which in the public debate and government policy are attributed 
to families with roots in the Middle East. While working with these cases, 
the social worker must distinguish biased reports from substantial ones. In 
other words the social worker must handle the moral panic of society. In 
this process, she is dependent on the possibility for reflexive rationality in 
communicative action in the investigative and decision-making processes.  

In chapter 10 the social workers’ difficulties with investigating the spe-
cific client category of unaccompanied refugee children and their rights and 
needs are presented and problematized. Refugee children who arrive alone 
share the need of a place to stay. Apart from this need, they do not neces-
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sarily share other characteristics; their biographies and family situations 
vary. The category occurs in the case-files, the observations, and in the 
interviews. By virtue of the concept of similarity, the children are recog-
nized as minors lacking a legal guardian and are thereby entitled to social 
welfare coverage and a foster-home. By virtue of the concept of difference, 
the social workers try to perceive the children’s deeply felt need for close 
relationships with people to whom they are related by family ties or who 
hold representations similar to their own. But the concept of difference also 
seems to add to the risk that the social workers, in taking cultural consid-
erations into account, unintentionally reproduce structures that are not a 
part of the domain of organic solidarity. 

Chapter 11 analyzes and problematizes the social services’ interaction 
with the Roma national minority. Ideas of diversity and multiculturalism 
clash with each other, and create several dilemmas for both social workers 
and clients. The Roma national minority is an identity group rather than a 
category, even if collective identities are always created in a field of tension 
between identification between the members of a group and social catego-
rization, which is created by others (compare Cornell & Hartmann 1998). 
The social services appear to have great difficulties when considering how 
to help resolve the social problems that come to their knowledge. In the 
interaction situation, culture is often a strong argument because, according 
to the social workers, the clients often explain their actions in cultural and 
ethnic terms. The social services identify the specific risk that children in 
some groups of Roma are exploited by being forced to support their fami-
lies through theft. The social services experience great difficulties that again 
can be explained within the frame of the paradox of democracy.  

In addition to highlighting the study’s most important insights, the 
study’s twelfth and final chapter aims to draw up some guidelines for fu-
ture research. 
 
Conclusions: The paradox of democracy in the empirical material  
The Social Services Act strives for neutrality. The categories of the law 
theoretically apply equally to everyone regardless of race, culture, religion, 
and ethnicity. Hence, the law avoids expressing rights in cultural or reli-
gious terms in order to avoid discriminating.  

The legal texts show the tension between diversity and equality, differ-
ence and similarity. These concepts are strong representations carrying 
cosmopolitan ideals, but that will give way to a mono-cultural and assimi-
latory practice within the social services. Diversity is a central representa-
tion that for the respondents turns out to be both positively and negatively 
charged. The reason is that diversity enriches the community aesthetically, 
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while its moral dimension threatens and challenges other central represen-
tations in society. The analysis of the Social Services Act, the Integration 
Bill, and the interviews suggests that diversity, in terms of equality between 
groups in the population, has been displaced in favor of equality within the 
family in terms of gender. The explicit goal of the integration policy is to 
encourage everyone’s participation in a society run by means of dialogic 
relations between all groups in society. 

Together with the Social Services Act, the Integration Bill forms an insti-
tutional framework surrounding social work, although merely an idealistic 
and potential one, since the existence of the Integration Bill is not known 
to the social workers. And as of yet no trace of its ideas can be found in the 
Social Services Act. The integration policy emphasizes the importance of 
recognizing people’s cultural identities, based on the assumption that these 
constitute a necessary foundation for coexistence on equal terms. But de-
spite the law’s explicit statements about people’s right to choose their own 
identity, the Integration Bill’s concept of diversity constitutes a representa-
tion of an individualized and state-centered social community that strives 
for equality between the sexes and a sense of general solidarity. In a state 
with a multiplicity of lifeworlds, the requirement to conform to such 
standards leads to assimilation instead of integration, since the recognition 
of cultural identity in the Social Services Act is perceived as merely a pre-
requisite for providing integration and democracy while respecting individ-
ual integrity.  

The Social Services Act is supposed to be culturally neutral, but with the 
help of Durkheim’s and Habermas’s theories, I have shown that laws regu-
lating social relations in the lifeworld (society) are morally generated. The 
cultural content of the Social Services Act is particularly apparent in its 
idea of neutrality and its reluctance to touch on culturally sensitive issues. 
Not only does it not touch on these issues, it explicitly distances itself from 
them, pointing out that “subjective social values” must not form the basis 
for intervention in families. When the law does not recognize the citizens’ 
actual identities it is at risk, despite its intentions, of being discriminatory.  

The Social Services Act is based on an abstract concept of citizenship. It 
has an explicit focus on categories of users and leaves out the cultural iden-
tities of groups. This renders it blind to people’s actual identities, meaning 
that the law rests on a system-borne categorization of the population. Be-
cause it is based on the legally defined categories of users and adopts a 
seemingly neutral position, it is usually deemed not able to discriminate. 
But the absence of a discussion of group identities is a potentially discrimi-
natory component with coercive assimilatory effects. The law expresses 



332  RÚNA Í BAIANSTOVU MÅNGFALD SOM DEMOKRATINS UTMANING 
 

society’s desire to maintain a democratic system whose elements ideally can 
be attributed to the ethics of authenticity and organic solidarity. It touches 
on the ideal of cosmopolitan consciousness while harboring its opposite, a 
denial of the right to remain a stranger in the community.  

The implicit contradiction between the concept of diversity and an indi-
vidualistic concept of rights not only stands out in the Social Services Act 
and the Integration Bill, but also in other public documents and in the ac-
tual practice of the social services. The effects of the paradox of democracy 
are seen again and again, for example in the National Board of Health 
Report (2006) on the forcible removal of Roma children, in a Government 
report (SOU 2010:55 The Rights of Roma – A Strategy for Roma in Swe-
den), and in the contradictory perception of culture that emerges in the 
Social Services Act’s commentary with its expression “families with strong 
patriarchal values.” In the actual practice of social work the paradox re-
veals itself when people of flesh and blood interact with the social services.  

The work of the Social Services shall primarily be performed on a volun-
tary basis and in agreement with the client, which expresses its role as a 
restitutive institution in the lifeworld. But it also has the ability to enact 
temporary coercive measures in the form of forcible removal until 
restitutive measures can again become effective and voluntary solutions 
achieved. The possibility of achieving voluntary solutions depends on the 
quality of the relationship between the social worker and the client. The 
primary function of the social worker’s discretion is to give her a degree of 
freedom in coordinating the interests of various agents with society’s col-
lective moral representations in order to achieve consensus within the mor-
al domains of the lifeworld. I have shown that the idea of voluntary con-
sensus is based on the idea that the moral authority of institutions within 
the ideal type of organic solidarity can be established through information 
and knowledge that provide individuals with tools for personal reflexivity. 
The idea, in the theoretical language of this thesis, is that the potential for 
individual reflexivity is rooted in the individual’s own thoughts, emotions, 
and behavior and becomes an impulse from within the individual’s experi-
ence. Thus, the task of social workers is to cause people, without the use of 
coercion, to submit to the moral discipline process inherent in social life, 
which ideally occurs when the individual submits to the dominant morality 
through ethical reflection over who she is and who she wants to be. When 
such an individual self-positioning does not take place, social workers have 
no other option than to activate system mechanisms to possibly “enforce” 
the ethics discourse under the Care of Young Persons (Special Provisions) 
Act. The system’s ability to impose constraints is thus always potentially 
present in the interaction between social worker and client, which shows 
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that restitutive and coercive practices go hand in hand in the social ser-
vices. I understand the scope of discretion as being a discourse of ethical 
action that seems to be equivalent to the social workers’ conception of the 
ideal interaction situation. 

 
The ideal interaction situation 
It appears that social workers view their ideal mode of action as being 
horizontal and communicative, while they stress that in practice their free-
dom of action (discretion) is extremely limited. Social workers seek to es-
tablish communicative contact with the clients’ life-world, and attempt to 
achieve an intersubjective interaction situation where intersubjective com-
munication is possible. The prerequisite for such a communicative situation 
to arise is that the social worker is empathetic and open to getting to know 
the other’s life-world.  

The ideal interaction situation coincides with Habermas’s discourse eth-
ics (see above). Social workers show several examples of how communica-
tive action can mitigate the democracy paradox. The empirical data also 
show that there are several barriers to their being able to function as com-
municative actors in social integration processes. Social workers explained 
that the reason for the lack of communicative conduct can be found in a 
set of conditions that together constitute the interaction situation. These 
conditions have for clarity been divided into three different strata that can 
be attributed to 1) the client and the client environment, 2) administration 
and local politics, and 3) the social worker. 
 
The child’s best interests as an ethical safe haven  
When faced with the tension and confusion that is caused when democracy 
aims to integrate everybody, but only on individual terms, and discards 
group identities that subscribe to other norms, a safe haven arises for the 
social worker in the form of an idea of individual freedom and dignity: a 
strengthened child-oriented perspective, “for the best interests of the child” 
(Chapter 6). It looks as though the concept of the child’s best interests 
provides a way to escape the paradox in the sense that social workers act-
ing under the constant tension of the paradox can take up the right of all 
children to individual freedom and emotional security and use it as a 
strong reason to effectively negate everyone’s general right to participate in 
the shaping of society, for instance those parents who have “strong patri-
archal values.” This can be understood in light of the social services’ spe-
cial task and the concrete work they perform at the individual level. By 
prioritizing the best interests of the child, the social worker finds a safe 
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haven in her role as administrator at the individual level, and can ignore 
the intricate relationship between the children as individuals and their pos-
sible membership in minority groups who “want to survive” (cf. Taylor 
1997). In some cases this leads to a situation where questions of cultural 
and religious group rights and, ultimately, of collective relations between 
the majority community and minority groups, can be kept out of the im-
mediate face-to-face interaction. Group relations lose de facto significance 
when children are seen as the most vulnerable person of all involved. This 
is an apparent ethical retreat from the paradox of democracy. 

Hence, the idea of the child’s best interests represents a strategy for deal-
ing with the paradox of democracy, in that it focuses on children and 
young people’s identity processes. It does not dissolve the paradox, but 
casts it in a different light, one where the idea of the child’s best interests 
shapes the social worker’s freedom of action (discretion). 

The paradox of democracy thus gives society the power and authority to 
intervene in families on cultural grounds. By focusing on the perspective of 
the child and the child’s malleability in the ongoing socialization process, 
assimilation is imposed on family life by the central representations of soci-
ety; and when the family is not amenable to these, coercive care can be 
employed. This means that the government in principle invites individuals, 
families, groups, and minorities to a conditional discussion about the de-
sign of community services and its laws. But the conversation is one-sided 
and the deliberation empty, since they are based on a merely apparent dis-
course ethics. 

The Social Services Act’s equality efforts threaten to legitimize an ap-
proach that seems fair and universalistic, since all members of society are 
constructed as equal recipients of service under the condition that all have 
similar needs. But this is only an illusory universalism and may have obvi-
ously discriminatory effects. If the social services, rather than complying 
with the difference-based policy logic, take into account the family’s par-
ticular conception of their interests, even when this belief is based on ethnic 
or religious group integrity, they risk on the other hand violating the 
child’s dignity as an individual. 

The dilemma contains two dangers of oppression: minority groups’ in-
ternal oppression of weaker layers within them, of which the children are 
one; and the state’s forcible assimilation of cultural groups by way of the 
social welfare services’ institutionalized methods of practice. These forces 
show up in the investigation and decision-making processes relating to the 
three categories/groups: "families with strong patriarchal values," unac-
companied refugee children, and the Roma national minority.  
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It looks as if the democracy paradox cannot be undone, only mitigated 
(see Chapters 7, 9, 10, 11). In a here-and-now perspective, the paradox is 
an ever-present dilemma of the social workers’ investigative and decision-
making processes and, as we have seen, they do not receive the help they 
need from laws and regulations in dealing with this basic daily dilemma. 
This is not surprising since the democracy paradox emerges as a constitu-
tive conceptual framework for issues of diversity, culture, and social rela-
tions in the Swedish societal context. Nevertheless, there is an element of 
empiricism that refers to the ability to mitigate the democracy paradox. 
This element is the social workers’ perception of their ideal scope of action. 

In looking more closely at the process of communicative action in this 
context, where an ideal condition of organic solidarity faces challenges 
from both without and within, two obstacles to communicative action can 
be identified. The first obstacle to discourse ethics arises when one of the 
participants in the communicative situation is not rational (that is, reflex-
ive), but instead takes collectively held moral foundations as an unques-
tioned basis for his or her actions. The second obstacle arises when society 
or the organization that is involved in communication under a universalist 
disguise hides and entrenches itself behind the “facade of categorical validi-
ty” (Habermas 1995:29) to avoid groups’ or individuals’ demands for 
recognition. 

 
The first obstacle to communicative action 
The first obstacle to communicative action arises in its concrete form when 
the social workers encounter clients who actively maintain the internal 
requirements of mechanical solidarity: primary loyalty to family and/or the 
ethnic group, and hierarchical, conformist, and traditional practices – a 
social order marked by age, sex, and consanguinity. This is associated with 
authoritarian family structures, threats and violence, and social exclusion 
and unequal living conditions for both adults and children due to their 
relatively limited ability to participate in society’s integration processes. 
Social workers point out that this has nothing to do with immigration as 
such. The difficulty is that social workers find it hard to interpret and de-
code the immigrated clients’ linguistic system and the clients may have 
difficulties decoding the linguistic system of the social services and society 
as such. When the interacting parties draw from the linguistic and cultural 
stores of diverse life-worlds, where one side seeks to expose everything to 
constant critical reflection and verbal communication, while the other side 
sees these ideals and practices as a threat to traditions that should be main-
tained, communication in a discourse-ethical sense cannot take place. The 
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participants’ lifeworlds are structured by moral codes that are perceived as 
mutually threatening and undermining the creation and maintenance of 
social order, and this is a fundamental component of the moral divide that 
it is a primary task of the social services to bridge. Social workers find that 
clients perceive mainstream society as threatening for these reasons. 

In empirical terms, this is about “families with strong patriarchal val-
ues” where the difficulties are aggravated in connection with the investiga-
tion of suspected violence and oppression, and when clients invoke moral 
arguments to defend violence and inequality within the family, taking age 
and sex as guiding principles, which, in turn, arouses strong feelings among 
the social workers. Arguments about God, traditional practices, or the 
minority group’s integrity cannot be included in any discourse ethics, and 
lie beyond the reach of the integrative potential of deliberative democracy. 
The first obstacle to discourse ethics also arises though the social workers’ 
own shortcomings, which they describe in terms of the clients’ experiencing 
themselves as being treated in a prejudiced way as parties in the interac-
tion. The social workers find themselves facing different requirements of 
different lifeworlds, and they point out that due to the lack of opportuni-
ties for reflection and acquiring new knowledge during working hours, 
they have little chance to work with the deconstruction of the (partially 
reciprocal) stereotypes that therefore characterize their work. The greater 
the moral gap between social worker and client, the more demanding the 
process that could potentially lead to the establishment of a situation of 
communicative action. Instead the outcome of the interaction often is a 
coercive intervention and the clients feeling they have been wronged by 
society. 

For clients it is a question of the clients’ and social services’ different 
moral representations and of the role, functions, and responsibilities of the 
social services. For administration and local politics it is a question of con-
trol mechanisms within the system’s action-oriented domains in which 
reproduction of the lifeworld is not possible. As far as the social worker is 
concerned, it is a question of a lack of knowledge about the client’s life 
world. These empirically expressed barriers have been analyzed and labeled 
using the theoretical concepts of mechanical and organic solidarity, sys-
tems, and lifeworld, as well as the first and second barriers to discourse 
ethics.  

When a communicative approach cannot be achieved in the social ser-
vices after testing various solutions, the only remedy is system media 
(Habermas 1984b) which in this case means the Care of Young Persons 
(Special Provisions) Act. If communicative action cannot be established or 
breaks down, and only strategic behavior within the system’s domains 
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remains as a possible action orientation, then the question becomes wheth-
er avoiding repression is at all possible. 

 
The second obstacle to communicative action  
There are thus situations that can only be dealt with by means of the pow-
er of the system. But repressive power coming from above is difficult to 
reconcile with the self-image of modern institutions as democratic actors, 
since it is the modern state’s inescapable duty to acknowledge every per-
son’s right to recognition for his or her specific life project. As a result, 
institutions to varying degrees tend to develop strategies to hide the une-
qual exercise of power, which leads to the activation of an illusory univer-
salism and an erroneous understanding of equality in the institutions. Such 
interaction is characterized by institutionalized lack of inter-subjectivity 
and by repression through the presence of coercion. System-driven action is 
exempt from institutional strategies for inter-subjective action (cf. 
Habermas, 1995:29 f). 

The second obstacle to communicative action is related to the repressive 
effects of the public institutions practicing (imagined) neutrality and 
(feigned) universalism in meetings with clients whose needs and wishes are 
explicitly culturally charged. The second obstacle to communicative action 
is found in various forms in the empirical material, partly in the Social 
Services Act's (imagined) neutrality regarding people’s identities, partly in 
the legislative creation of a vague concept of immigrants expressed in terms 
of “families with strong patriarchal values.”  

On a practical, empirical level, bureaucracy and local politics emerge as 
major obstacles to the realization of discourse ethics. I have described this 
in terms of how the public bureaucracy is largely controlled by system 
logic, and have noted how the system, to use Habermas’s famous phrase, is 
increasingly colonizing the lifeworld upon the renewal of which (in terms 
of integration) social workers are dependent in their interaction with cli-
ents (cf. Chapter 7). This is a serious matter inasmuch as the system’s dom-
inance threatens to destroy the democratic potential of the communicative 
conduct.  

 
The process of clientification and its other side 
The dynamics of the process of clientification are best understood and 
explained by the study of the interplay between the first and second obsta-
cles to discourse ethics. It is an axiom of research on the welfare state or-
ganizations that no organization can take into account all the considera-
tions that a personal assessment would require (Lipsky 1980). As a result, 
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the relationship between the organization and the individual is simplified 
through a process whereby the user is reduced to an abstract person, de-
prived of her specific characteristics, and is designed to be a client whose 
specific needs are converted to fit the organization’s standardized opera-
tions within the framework of the organization’s area of specialization.  

In my empirical material a problem emerges in association with this: 
when the individual has understood that her actual needs are not recog-
nized by the social services, because they constitute an unprecedented phe-
nomenon in Swedish society, she will have to reformulate the problem to 
fit into the bureaucracy’s area of specialization. In other words The process 
of clientification and its other side highlights those who are not recognized 
in the law and therefore cannot possibly feel like “authors of the law.” I 
want to emphasize that the social services and the wider community, rather 
than condemning such re-formulations of needs should take advantage of 
these experiences and use them as material for reflection on the actual role 
of the social services in a changing society. 
 
Conformational and reflexive actors in the investigative and  
decision-making processes 
I have shown that communication, in the sense of discourse ethics, is neces-
sary for the achievement of society’s goal that all work in the social ser-
vices should be conducted on a voluntary basis and through consensus. I 
have also outlined two forces working against this kind of interaction. One 
consists of the representations of mechanical solidarity, which take the 
form of traditionalism, repressive justice, and conformity; the other is the 
system’s goal-oriented rationality of action, which alongside its capacity 
for management reveals itself in a direct and tangible way in the investiga-
tion and decision process. Viewed in this way, a surprising correspondence 
emerges between the effects of mechanical solidarity and of the system 
logic. The effect of mechanical solidarity on social relationships is in-
creased conformity by maintaining traditions, while the system has the 
effect of increasing conformity through a one-dimensional concept of 
equality. Both the first and second obstacles to discourse ethics have arisen 
in response to hierarchical structures, and they both block the potential of 
communicative action to mitigate the paradox of democracy and strength-
en society’s capacity for integration. 

New Public Management’s (NPM) system-driven action is devoid of in-
stitutional strategies for intersubjective action (cf. Habermas, 1995:29 f). 
This authoritarian form of public administration management is in effect 
eliminating the norm-building potential of the division of labor through the 
social workers’ communicative action and diminishing their ability to miti-
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gate the democracy paradox. Even if such communication can naturally 
also be carried out in other fields, as is shown in the example of the Roma 
national minority (Chapter 11), it is important that society can guarantee 
vulnerable groups an entry into the normative processes in all fields where 
interaction between individual and state in some sense takes place. The 
necessity of this cannot be overemphasized. But the system does not con-
tribute to this normative work, and in its present form it amounts to a 
blockage in the procedural processes of deliberative democracy because it 
is driven by a logic that is not able to contribute to social integration. 
It should be emphasized that social workers do not deny the necessity of a 
bureaucracy that contributes to their being able to conduct their work in a 
correct and legally sound manner. But they resist the unreflective reproduc-
tion of public policy discourse and demand the opportunity, as communi-
cative experts, to investigate each situation thoroughly enough for the facts 
that decide the outcome of the interaction to be as reliable as possible. 
They demand, in fact, the right to follow their professional and personal 
ethical voice and moral beliefs as members of society. They also demand 
the right to fulfill what they view as a special responsibility not to blindly 
follow the moral panic in society caused by what is perceived as tradition-
alism that dissolves moral norms of modernity or organic solidarity (see 
Chapter 9). 

Social workers are active in both the lifeworld and the system, but their 
primary identity is within the lifeworld domain, as is clearly illustrated by 
their view of the ideal field of action as being a communicative space. The 
social workers in my material emphasize that they aim to be a mediating 
and communicative power in the integration processes, but they suffer 
from their own limitations in this respect. The lifeworld is the reservoir of 
cultural representations that individuals have internalized, and by which 
they direct their behavior, and it is by virtue of the lifeworld’s knowledge 
pool and communicative interactions that the socialization of future gener-
ations can be secured. Considered in this manner, it is evident that social 
workers within the social welfare services possess “a key to a kind of citi-
zenship” (Lipsky 1980:4) in a fundamental sense. 

 
Anomie, deliberation, and democracy 
Anomie 
The state of inequality that has given rise to this study points to a condi-
tion of anomie in Swedish society. In my thesis I state that the 
Durkheimian concept of anomie is important for the understanding of 
integration because it makes it possible to discern signs of the inadequate 
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integration that occurs when there is only sparse contact between the col-
lective and the individual or between different social groups. When this is 
the case, the “moral gap” cannot be overcome because jointly held moral 
representations do not arise (cf. Chapter 3). Anomie can be a sign that old 
norms are undergoing transformation, and it is therefore essential for soci-
etal development. It points to imbalances in integration in society, imbal-
ances that could be addressed and balanced through policy, and for this 
reason the concept of anomie is suitable for studying the processes of inte-
gration and social change. Anomie arises, in other words, when for some 
reason communication, deliberation, and reflection do not play a large 
enough role in public affairs (Durkheim 1893a/1984:173f, 295ff, 1957/ 
1992:79; Habermas 1995:65ff; Benhabib 2004:37). How this will be at-
tained in text and practice requires further research. The question that has 
driven this study is whether Swedish society accepts the democratic chal-
lenge of integrating newly arrived individuals and groups to such an extent 
that they are allowed to participate in the normative processes and are able 
to perceive themselves as authors of norms and laws. This could be seen as 
the heart of the state’s capacity for integration. 

How can society develop the democratic potential for which it strives? 
Should the laws be formed to give minority groups greater power over 
social relations and civil law? Such a development is not possible without 
abandoning the modern project. And the modern project cannot be aban-
doned without society being thrown into a condition of regression (into 
former mechanical stages) and abandoning its cosmopolitan ideal of every-
one’s solidarity with everyone (Durkheim 1893a/1984; Habermas 1984b). 

I have outlined this problem and demonstrated that the social services 
harbor a profound paradox, but that this paradox cannot be resolved if the 
concept of social community is to be preserved at the same time. The po-
tential for social change that is embedded in communicative action can 
evidently be conceptualized and we can talk about it, but the form and 
content of change is difficult, if not impossible, to conceptualize in light of 
language’s indissoluble unity with representations. 

The representations are carried by language, and provide us with an ori-
entation in the social world (cf. Chapter 3). It is important to clearly un-
derstand the linguistically defined limitations of the social world when 
examining social issues so that the researcher does not fall into trains of 
thought that lead us to believe that the components of social life can be 
reshuffled, dealt out, and taken away like a deck of cards. The representa-
tions are indeed changing symbols of what we call reality, but it is impos-
sible to speak of a world beyond the collective representations, just as you 
cannot speak of a social world beyond human experience. Representations 
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create the order of things and are a society’s culture. The representations 
are not changed through wishful thinking or clever theories and models, 
but rather when we, recognizing the structures that frame our thinking, 
dedicate ourselves to a communicative action that, as an effect of discourse 
ethics, paves the way for the hitherto unthought-of, the unthinkable. 

Following Durkheim and Habermas, I have stated that there is no way 
to return to the traditionalist and mythological society the loss of whose 
concrete sociality and rationality thinkers as Ferdinand Tönnies (1888) 
mourned (Durkheim (1889: 115f; Habermas 1984b). Both Durkheim and 
Habermas also emphasize that such societies are not something to strive 
for, as they are closely associated with hierarchically organized power. 
Still, communities that once sought to achieve a self-image as modern de-
mocracies can undoubtedly change in the direction of the hierarchical 
structures and conformism that modernity abhors. The empirical data have 
shown that some concepts have changed; for example, the perception of 
the ideal task of the social welfare services has shifted from explicit repres-
sion to explicit restitution in the second half of the 1900s. But we also see 
that society’s movement in a restitutive direction is fragile, questioned, and 
extremely difficult to implement. 

Durkheim writes (1912:479–487) that the change or disappearance of 
concepts is a sign that an entire society is changing in a particular direction 
to such an extent that the old concepts become meaningless. But despite 
the signs of the Social Services Act changing in a restitutive direction, we 
cannot say that society’s repressive representations have lost touch with its 
judicial thinking. Among other things, it is the professions, in this case, 
social work, that can and should act as a mediating link between the state 
and the individual, and help to move society towards increased organic 
solidarity. If the civil servants are neutral and non-reflective, blindly fol-
lowing orders from above, the individual members of society will be left on 
their own, i.e. unprotected against state repression, in the event that the 
state regresses. 

The neutral civil servant is therefore unsuitable for several reasons. Ac-
cording to Durkheim, the professions, in our case social work, contribute 
to the maintenance of a necessary distance between civil society and the 
state to ensure that the social order is continuously established through 
communication. However, if the differentiated communicative potential of 
the differentiated society is impeded, society may end up in a condition of 
conformity, and static and pathological states of repression and anomie. 
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Contradictions and conformism in the public systems 
The democratic paradox is constitutive of all thinking concerning integra-
tion processes in society, and the state itself does not live up to the basic 
features of the modern and democratic state: transparency and reflexivity. 
If the state does not institutionalize reflexivity, communication, and delib-
eration in the bureaucratic procedures, it rejects the liberating potential of 
democracy and instead promotes bureaucracy as a repressive instrument 
for promoting the state’s already determined idea of the contents of the 
social community. If this is the case, the state itself creates the oppression it 
sets out to eliminate in the first place. It is possible to imagine that, as a 
consequence of the multi-faceted process that has been outlined, groups of 
immigrants join together and form other groups that are organized inward-
ly, away from the state.  

So the relationship between lifeworld and system, and its importance for 
the integration processes, needs to be studied further in a more concrete 
and direct manner, in the individual and concrete investigation and deci-
sion process. 

Social conditions in conjunction with group identities, generalization, 
and categorization have a real impact on people’s lives. They are real be-
cause we believe and behave in relation to them, whether we act in accord-
ance with them, criticize them, or reject them. Our categories and concepts 
are components of more or less legitimate frames of mind. They show the 
complexity of social life in general and social work in particular. The social 
worker’s deliberations and decisions involve both traditional and modern 
representations, suggesting that the Swedish social project is not as modern 
as its official self-image often suggests. 

It is possible that the anomic inequality can partly be explained by this. 
Have we not, in line with Durkheim, noted that democracy is inseparable 
from diversity and deliberation? In actual practice, the impenetrable para-
doxes formed by the conjunction of the concepts of equality and difference 
are what create the conformative and hierarchical structures that law and 
politics are supposed to dissolve. When the demand for equality is turned 
inwards, towards the state itself, it has a liberating potential, since it re-
quires the state to excel in its reflexive and communicative skills. But when 
it is turned outward, toward already vulnerable groups, it exhibits a re-
pressive and disintegrating effect. When inequality in the welfare state, in 
terms of relative poverty that seems to be becoming permanent within 
population groups, is intertwined with cultural difference, the pre-modern 
structures which society is supposed to curb will thrive. Conformity and 
hierarchical relationships seem to have a tendency to be active and strong 
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in all inwardly oriented groups. This is a hypothesis worth examining in 
different empirical contexts in forthcoming studies. 

 
Deliberation and Democracy 
The question is whether society is able to change in light of the social prob-
lems and the condition of anomie that have been examined. What compris-
es a social problem varies in time and space. Social problems are not fixed 
things, but are expressions of particular societies’ reactions to behavior 
that upsets them. 

Legislation shows that diversity, in the sense presented here, is not yet 
institutionalized in Swedish policy. The inability of legislators to address 
vulnerable citizens’ needs is manifested in the imagined neutrality of the 
law. This situation points to an inconsistency in policy making. When the 
state is not able to see the needs of citizens in a way that corresponds to 
their identities, it acts undemocratically, because it seeks an order that is 
not negotiated through communicative action. That the client should be 
changed through the work of the social welfare services is axiomatic, but 
from a democratic perspective, the corresponding question of whether the 
social welfare services are changed through the encounter with clients is 
not often addressed. 
 
Diversity as the condition of democracy 
A democratic society is characterized by its reflexive and deliberative ca-
pacity, and by its seeking to curb conformism and all oppressive practices. 
Every community has the potential to move between freedom’s and op-
pression’s values and social practices at the same time. Therefore, it is fair 
to say that democracy can never be a condition that defines who we are, 
but only a benchmark for action. A democratic order only exists while it is 
being created and recreated through social action and its core values are 
being conquered anew.  

Social workers deal with society’s moral panic regarding “others’” tradi-
tions that are perceived as difficult to comprehend. Therefore, their investi-
gative work is of great importance in a society that aspires to treat all citi-
zens as equals. But the framework for such investigations is narrow and 
tightly controlled. A qualitative change in the scope of social workers’ abil-
ity to work in the service of communicative action within the complex 
areas discussed in this study could be a step towards broadening and deep-
ening democratic practices. When the public institutions take their clients’ 
diverse wishes and needs seriously, regardless of whether these fit into the 
already completed structure of the public operations, and treat them as 
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indicators of the actual needs of members of society, the public institutions 
receive a foundation for reciprocal and communicatively anchored 
integration work. 
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Bilaga 
 

(Bilaga 1) 
 

 
Intervjuguide 

 
• Kan du berätta om ditt arbete? 
• En vanlig dag 
• Ärende jag tyckte om 
• Ärende jag inte tyckte om 
• Finns det ärenden som är enklare än andra?  
• Finns det ärenden som är svårare än andra?  
• Varför jag blev socialarbetare (glider över i familjebakgrund och 

fritidsintressen om det går).  
• Hur skulle arbetet bedrivas om du fick bestämma själv?  
• Har du något inflytande över hur det går för dina klienter?  
• Finns det situationer där du känner att du ”gör våld på sig själv”?  
• Var finns det avgörande inflytandet?  
• Vad betyder föresten uttrycket ”social problematik” som ofta dis-

kuteras på samråden?  
• På samråden har det ibland kommit upp att man skall lyssna på 

klientens önskemål och att klienten är experten, och att man skall 
respektera klientens mål med sitt eget liv. Vilka fördelar och nack-
delar ser du med ett sådant tänkande?  

• Vad tycker du att det innebär att man sätter barnets bästa i främs-
ta rummet? 

• Vad anser du att fysisk misshandel är för något? 
• Vad kan psykisk misshandel vara? 
• Vad innebär ”påtaglig risk för skada”?  
• Vad innebär uttrycket ”hälsa eller utveckling”?  

Hur illa bör barn få fara? Hur illa får barn faktiskt fara? Vilken 
hjälp finns att tillgå i beslutsprocessen? Vad är vägledande i den? 
Lagstiftning (Sociallagarna, annan lagstiftning såsom Föräldrabal-
ken). Statliga förordningar och politiska direktiv (SOU:s etc.). So-
cialstyrelsen. Media (tidningar, TV). Vetenskaplig litteratur (böck-
er, artiklar i t ex. Socionomen, kurslitteratur från grundutbildning 
eller vidareutbildning, annan litteratur). Föreläsningar (t.ex. en-
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dagskurser). Kunskap från samarbetspartners såsom polis, läkare, 
psykologer, skola etc. Praxis och rutiner. Samtal med kollegor 
lokalt, regionalt, nationellt, internationellt. Samtal med politiker. 
Sunt förnuft. Någon särskild politisk ideologi eller religion. 

• Vilka etiska föreskrifter är vägledande i arbetet?  
• Vad innebär religiösa och kulturella rättigheter i praktiken?  
• Bör/kan religiösa perspektiv få plats i utredningsförfarandet?  
• Har du själv någon religiös övertygelse? 
• Likvärdighet respektive särart. Kan det fungera om människor har 

olika sätt att förhålla sig till giftermål när det gäller ålder och hur 
arrangemanget kommer till? 

• Det sägs att ungdomar och barn med utlandsfödda föräldrar är 
överrepresenterade i statistiken om barnavård i ett nationellt per-
spektiv, kan det stämma för er del? Om det är så, vad tror du att 
det beror på?  

• Är socialtjänsten rustad för att verka i ett mångkulturellt samhälle? 
• Kan du formulera något om vad demokrati är? Vilka rättigheter 

och skyldigheter finns i en demokratisk stat? Finns det några rät-
tigheter och skyldigheter som är viktigare än andra?  

• Är det rätt att privatlivet kan bli utsatt för den typ av granskning 
som Socialtjänsten gör?  

• Vad är ett gott liv? Tänker du på ibland vad du skulle önska att 
alla människor hade?  

• Har vårt samtal fått dig att tänka på något särskilt som du inte har 
fått framföra? Vad i så fall?  
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